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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004539-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005364-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA PITTNER ACELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003336-30.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILO ANTONIO MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DISPOSTI MUNIZ DOS SANTOS OAB - 845.616.531-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003336-30.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): NILO ANTONIO MUNIZ REPRESENTANTE: LUCIANA DISPOSTI 

MUNIZ DOS SANTOS REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Na 

petição sob ID 26382710, a INTERCOR - SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO 

CARDIOVASCULAR LTDA. informou que recebeu em conta bancária de 

sua titularidade o depósito de R$ 3.507,67 (três mil, quinhentos e sete 

reais, sessenta e sete centavos), na data de 23/10/2019, e, ao averiguar 

a origem, verificou tratar-se de deposito judicial oriundo desta demanda. 

Todavia, informou que o procedimento realizado em favor do ora autor já 

havia sido pago de forma particular, e, por isso, procedeu à restituição do 

valor através do deposito judicial comprovado sob ID 26382738. Assim, 

antes de dar continuidade à marcha procedimental, determino a intimação 

da parte autora para manifestação sobre o acima consignado, no prazo de 

15 (quinze) dias, também quanto à real necessidade da provocação da 

tutela estatal para o custeio do tratamento. Com a resposta da parte 

autora, intime-se o requerido para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias. Deve a Secretaria cadastrar a Defensoria Pública como 

representante da parte autora junto ao PJe e promover a intimação dessa. 

Alta Floresta, 21 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003367-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CRISTINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINES ROBERTO TARIGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003367-21.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: LUCIANA CRISTINA PEREIRA REQUERIDO: GINES ROBERTO 

TARIGA Vistos etc. Considerando que os embargos aclaratórios possuem 

o condão de modificar a sentença objurgada, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, determino a intimação da parte embargada para manifestação 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, voltem-me 

conclusos. Alta Floresta, 20 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004995-74.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTO FERREIRA DISA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003438-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA MARIA MINIKOWSKI ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003438-86.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: EDINA MARIA MINIKOWSKI ALMEIDA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Procedimento de 

Liquidação de Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 509, II e 

seguintes do CPC. PROMOVA a Secretaria de Vara as devidas 

retificações necessárias. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 511, do CPC. Na forma do 

art. 370 do CPC, DETERMINO, ainda, que em caso de apresentação de 

contestação, a parte requerida deverá JUNTAR todos os dados, relatórios 

e extratos do valor investido, tipos de bônus, saques, utilização de saldo 

para pagamento de faturas, bem como todas as datas das transações, 
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inclusive de ingresso e ativação na rede, referente ao CPF da parte 

autora, sob as penas do art. 400 do CPC. Após o decurso do prazo para 

apresentação da contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, 

CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da tempestividade, caso seja 

apresentada) e, se for o caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 25 de 

setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001343-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PATROCINIO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203, § 4º, do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 3/3/2020, às 15h50, com a médica 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, SALA BEM VIVER, nesta cidade, 

para a realização da perícia. Mariel Valéria Althmann Toni Gestora Judicial

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002459-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO ALTINI (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004002-31.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA GARCIA PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 3/3/2020, às 16h10, com a médica 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, SALA BEM VIVER, nesta cidade, 

para a realização da perícia. Mariel Valéria Althmann Toni Gestora 

Judiciária assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004035-21.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR VASSORELI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 3/3/2020, às 16h30, com a médica 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, SALA BEM VIVER, nesta cidade, 

para a realização da perícia. Mariel Valéria Althmann Toni Gestora 

Judiciária assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003930-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VICENTI DE GODOI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 3/3/2020, às 16h50, com a médica 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, SALA BEM VIVER, nesta cidade, 

para a realização da perícia. Mariel Valéria Althmann Toni Gestora 

Judiciária assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004538-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI QUEIROZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 3/3/2020, às 17h10, com a médica 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, SALA BEM VIVER, nesta cidade, 

para a realização da perícia. Mariel Valéria Althmann Toni Gestora 

Judiciária assinado eletronicamente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 176066 Nr: 483-65.2019.811.0007

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KYC, ISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563, Sandra Correa de Mello - OAB:19.680/MT

 Vistos, etc.

Diante do aporte dos endereços das testemunhas do juízo às fls. 343/344, 

designo audiência de instrução e julgamento em continuação para o dia 

19/03/2020, às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas indicadas às fls. 343/344.

Intime-se o advogado das requeridas, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos, com antecedência mínima de 03 

(três) dias da data da audiência, a intimação das testemunhas arroladas, 

sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, §

§ 1º, 2º e 3º, do NCPC), salvo se já tiver se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183465 Nr: 4208-62.2019.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 
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DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELA THAIS COELHO DEOTTI 

- OAB:14067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora para providenciar o comparecimento da requerente nesta 

secretaria a fim de assinar o termo de gaurda definitiva, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 128836 Nr: 4511-18.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Churrascaria Cambalacho Ltda, Valneide Siebert 

Utsunomiya, Doraci Noboro Utsunomiya

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Considerando o pagamento da obrigação nos autos principais (CI 125711), 

carece de interesse processual o presente feito, razão pela qual o extingo 

sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Eventuais custas pendentes pela parte embargante.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 134316 Nr: 7473-14.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernestina Rodrigues de Moura Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Pinheiro Segantine, Marcos da Silva 

Borges, James Rogério Baptista, Juliano Marques Ribeiro, Jair Roberto 

Marques

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE OVELAR - OAB:8342, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, Vitor 

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a decisão de fls. 258-258v não foi lançada no sistema 

APOLO, sendo acostada por erro outra em seu local, procedo nesta data 

o cancelamento da decisão equivocadamente lançada no sistema APOLO 

e procedo o lançamento da correta, abaixo transcrita.

“Vistos, etc.

Diante da certidão à fl. 226, no sentido de que James Rogério Batista, 

Juliano Marques Ribeiro e Jair Roberto Marques foram citados 

pessoalmente e deixaram transcorrer “in albis” o prazo de resposta, 

decreto-lhe a revelia, que emanará apenas seus efeitos processuais, haja 

vista que o réu Vitor Pinheiro Segantine apresentou contestação às fls. 

169/178, nos termos do art. 345, I, do CPC .

 Não havendo outras questões processuais pendentes, declaro saneado 

o feito.

Fixo como pontos relevantes para a apreciação judicial a existência de 

cláusula abusiva no contrato de honorários que é objeto da demanda.

Diante do pedido genérico de produção de prova pericial sobre o contrato 

e recibos feito às fls. 239/243, determino a intimação de Juliano Marques 

Ribeiro e Jair Roberto Marques para que indiquem a espécie da perícia 

(grafotécnica, contábil, etc) e justifique a pertinência da diligência, em até 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

Ademais, por entender que a apresentação do contrato de honorários em 

questão é essencial para o julgamento do feito, aliado à alegação da parte 

autora de que jamais recebeu tal documento, que é corroborada pelo ofício 

à fl. 27, que o solicita, pertinente é a promoção da distribuição dinâmica do 

ônus da prova requestada à fl. 255.

Por isso, determino, com fulcro no art. 373, §1º, do CPC , que os réus o 

apresentem em Juízo, junto com todos os demais documentos em sua 

posse relativos à contratação, inclusive recibos de pagamento, em até 10 

(dez) dias, sob pena de se reputar verdadeiras as alegações da autora 

referentes ao contrato e aos pagamentos/retenções. Neste prazo, 

poderão se desincumbir do ônus que lhes foi atribuído.

Intimem-se”.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000706-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA (AUTOR(A))

EDNALVA SANTINA RICARDO (TESTEMUNHA)

ADALTO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

MAGNA GECILMA FREIRE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000706-35.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LUCIA DE SOUZA TESTEMUNHA: EDNALVA SANTINA 

RICARDO, ADALTO DE SOUZA, MAGNA GECILMA FREIRE REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Defiro o pleito 

de prova testemunhal requerido pela parte autora. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18/03/2020, às 15:30h. Intimem-se os 

advogados das partes, via DJE, para que tenham ciência desta decisão e 

comprovem nos autos, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data 

da audiência, a intimação das testemunhas arroladas, sob pena de perder 

o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do 

NCPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo comparecimento. Às 

providências necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta, 15 de janeiro de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001948-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRIDOLINO DORNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001948-63.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): FRIDOLINO DORNER REU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, etc. A despeito do laudo pericial 

acostado aos autos, que concluiu que há parcial e permanente 

incapacidade do autor para o trabalho, há dúvidas quanto à implementação 

e à manutenção da qualidade de segurado especial alegada, exigindo-se, 

para dirimi-la, a complementação das provas documentais coligidas aos 

autos através de prova testemunhal, nos termos da jurisprudência 

consolidada. Assim, por ora, postergo a apreciação da tutela de urgência 

requestada. Outrossim, defiro o pedido de produção de prova testemunhal 

requerido pela autora na inicial. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18/03/2020, às 15:45h Na forma do art. 357, §4º, do 

NCPC, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento do rol de 

testemunhas pela parte autora, acaso ainda não tenha apresentado. 

Intime-se o advogado da parte autora, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos, com antecedência mínima de 03 

(três) dias da data da audiência, a intimação das testemunhas arroladas, 
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sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, §

§ 1º, 2º e 3º, do NCPC). Às providências necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 16 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001377-29.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001377-29.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA DO CARMO SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, etc. A despeito do laudo pericial 

acostado aos autos, que concluiu que há total e temporária incapacidade 

da parte autora para o trabalho (ID 15641612), há dúvidas quanto à 

implementação e à manutenção da qualidade de segurado especial 

alegada, exigindo-se, para dirimi-la, a complementação das provas 

documentais coligidas aos autos através de prova testemunhal, nos 

termos da jurisprudência consolidada. Assim, por ora, postergo a 

apreciação da tutela de urgência requestada. Outrossim, defiro o pedido 

de produção de prova testemunhal requerido pela autora na inicial. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/03/2020, às 

16:00h. Na forma do art. 357, §4º, do NCPC, fixo o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento do rol de testemunhas pela parte autora, acaso 

ainda não tenha apresentado. Intime-se o advogado da parte autora, via 

DJE, para que tenha ciência desta decisão e comprove nos autos, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias da data da audiência, a intimação 

das testemunhas arroladas, sob pena de perder o direito à produção da 

prova testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC). Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 16 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001245-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA LUIZ SOARES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001245-35.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): RAIMUNDA LUIZ SOARES GONCALVES REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Defiro o pedido de 

produção de prova testemunhal requerido pela autora na inicial. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18/03/2020, às 16:15h. Na 

forma do art. 357, §4º, do NCPC, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento do rol de testemunhas pela parte autora, acaso ainda não 

tenha apresentado. Intime-se o advogado da parte autora, via DJE, para 

que tenha ciência desta decisão e comprove nos autos, com antecedência 

mínima de 03 (três) dias da data da audiência, a intimação das 

testemunhas arroladas, sob pena de perder o direito à produção da prova 

testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC). Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 16 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004548-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIRO APARECIDO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004548-23.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): CLAUDEMIRO APARECIDO RODRIGUES REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Defiro o pedido de produção 

de prova testemunhal requerido pela autora na inicial. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 18/03/2020, às 16:30h. Na forma do 

art. 357, §4º, do NCPC, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento do rol de testemunhas pela parte autora, acaso ainda não 

tenha apresentado. Intime-se o advogado da parte autora, via DJE, para 

que tenha ciência desta decisão e comprove nos autos, com antecedência 

mínima de 03 (três) dias da data da audiência, a intimação das 

testemunhas arroladas, sob pena de perder o direito à produção da prova 

testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC). Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 16 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001909-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA FREITAS DIAS (AUTOR(A))

JOSE ESPEDITO DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001909-32.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE ESPEDITO DIAS, MARIA DA GUIA FREITAS DIAS REU: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Vistos, etc. Trata-se de ação de usucapião proposta em 

face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL 

EM LIQUIDAÇÃO, referente ao imóvel citado na exordial. Diante da 

demonstração dos prejuízos acumulados pela empresa requerida em 

diversos feitos em trâmite neste juízo, defiro os benefícios da justiça 

gratuita vindicado na contestação. Em arremate, fixo como único ponto 

controvertido a comprovação da posse, com animus domini, nas 

condições e por prazo suficientes para a caracterização do direito 

vindicado, dado que o reconhecimento jurídico do pedido pela requerida foi 

condicionado à presenta deste requisito. Desde já, com fulcro no art. 357, 

do CPC, designo audiência de instrução para o dia 18/03/2020, às 16:45h, 

a ser realizada na sala de audiências do Juízo. Quanto à intimação das 

testemunhas, obedeça-se a nova sistemática no art. 455 do CPC/2015, 

devendo as partes aportarem o respectivo rol, se ainda não presente nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se os advogados das partes, 

via DJE, para que tenham ciência desta decisão e comprovem nos autos, 

com antecedência mínima de 03 (três) dias da data da audiência, a 

intimação das testemunhas arroladas, sob pena de perder o direito à 

produção da prova testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC). 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Alta Floresta, 17 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000792-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO XAVIER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))
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RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Jorge Luiz Lisboa Alves (CONFINANTES)

José Lira da Silva (CONFINANTES)

Paloma Rosa da Silva, (CONFINANTES)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000792-06.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE APARECIDO XAVIER REU: COOPERATIVA AGRICOLA 

DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos, etc. Trata-se 

de ação de usucapião proposta em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE 

COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, referente ao imóvel 

citado na exordial. Diante da demonstração dos severos prejuízos 

acumulados pela empresa requerida em outros feitos em trâmite neste 

juízo, defiro os benefícios da justiça gratuita vindicado na contestação. 

Prosseguindo, não é necessária a formação de litisconsórcio passivo da 

requerida com os antecessores na cadeia de titularidade do bem imóvel 

em tela, uma vez os contratos de compra e venda colacionados aos autos 

tem o condão, apenas e quando muito, de demonstrar justo título. A 

apuração da posse, com animus domini, não exige o contraditório em 

relação aos antigos proprietários, mas tão somente face ao atual, 

consoante responsabilidade firmada pelo art. 1.245, §2º, do CC. Neste 

esteio: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AOS 

AGRAVADOS (ART. 485, VI, DO NCPC).MANUTENÇÃO. ANTIGOS 

PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL.TRANSFERÊNCIA DO BEM ANTES DO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. - 

Deve figurar no polo passivo da ação de usucapião a pessoa em cujo 

nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, sendo, portanto, flagrante a 

ilegitimidade passiva de antigos proprietários que procederam à 

transferência do bem antes mesmo do ajuizamento da ação. Recurso não 

provido. (TJPR - 18ª C.Cível - AI - 1532969-2 - Curitiba - Rel.: Pericles 

Bellusci de Batista Pereira - Unânime - - J. 10.08.2016). Do mesmo modo, 

igualmente desnecessária é a comprovação de toda a cadeia sucessória, 

uma vez que é imperiosa a configuração dos requisitos da modalidade da 

usucapião apenas pelo tempo mínimo exigido por lei. Não obstante, 

tratando-se de mérito, incumbe à parte autora fazer as provas que 

configuram seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Em arremate, fixo 

como único ponto controvertido a comprovação da posse, com animus 

domini, nas condições e por prazo suficientes para a caracterização do 

direito vindicado, dado que o reconhecimento jurídico do pedido pela 

requerida foi condicionado à presenta deste requisito. Defiro a prova 

testemunhal requerida pela autora e o depoimento pessoal desta pleiteado 

pela ré. Desde já, com fulcro no art. 357, do CPC, designo audiência de 

instrução para o dia 18/03/2020, às 17:00h, a ser realizada na sala de 

audiências do Juízo. Intime-se pessoalmente a parte autora para prestar 

depoimento pessoal, constando no mandado que se presumirão 

confessados os fatos contra ela alegados, caso não compareça ou, 

comparecendo, recuse-se a depor (NCPC, Art. 385, § 1º). Quanto à 

intimação das testemunhas, obedeça-se a nova sistemática no art. 455 do 

CPC/2015, devendo as partes aportarem o respectivo rol, se ainda não 

presente nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se os 

advogados das partes, via DJE, para que tenham ciência desta decisão e 

comprovem nos autos, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data 

da audiência, a intimação das testemunhas arroladas, sob pena de perder 

o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do 

CPC). Quanto às testemunhas arroladas pela parte autora, intimem-se por 

mandado, vez que patrocinada pela Defensoria Pública. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Alta Floresta, 17 de janeiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001903-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PERES ZANI RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001903-25.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARTA PERES ZANI RAMOS REU: COOPERATIVA AGRICOLA 

DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos, etc. Trata-se 

de ação de usucapião proposta em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE 

COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, referente ao imóvel 

citado na exordial. Diante da demonstração dos severos prejuízos 

acumulados pela empresa requerida em outros feitos em trâmite neste 

juízo, defiro os benefícios da justiça gratuita vindicado na contestação. 

Prosseguindo, não é necessária a formação de litisconsórcio passivo da 

requerida com os antecessores na cadeia de titularidade do bem imóvel 

em tela, uma vez os contratos de compra e venda colacionados aos autos 

tem o condão, apenas e quando muito, de demonstrar justo título. A 

apuração da posse, com animus domini, não exige o contraditório em 

relação aos antigos proprietários, mas tão somente face ao atual, 

consoante responsabilidade firmada pelo art. 1.245, §2º, do CC. Neste 

esteio: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AOS 

AGRAVADOS (ART. 485, VI, DO NCPC).MANUTENÇÃO. ANTIGOS 

PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL.TRANSFERÊNCIA DO BEM ANTES DO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. - 

Deve figurar no polo passivo da ação de usucapião a pessoa em cujo 

nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, sendo, portanto, flagrante a 

ilegitimidade passiva de antigos proprietários que procederam à 

transferência do bem antes mesmo do ajuizamento da ação. Recurso não 

provido. (TJPR - 18ª C.Cível - AI - 1532969-2 - Curitiba - Rel.: Pericles 

Bellusci de Batista Pereira - Unânime - - J. 10.08.2016). Do mesmo modo, 

igualmente desnecessária é a comprovação de toda a cadeia sucessória, 

uma vez que é imperiosa a configuração dos requisitos da modalidade da 

usucapião apenas pelo tempo mínimo exigido por lei. Não obstante, 

tratando-se de mérito, incumbe à parte autora fazer as provas que 

configuram seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Em arremate, fixo 

como único ponto controvertido a comprovação da posse, com animus 

domini, nas condições e por prazo suficientes para a caracterização do 

direito vindicado, dado que o reconhecimento jurídico do pedido pela 

requerida foi condicionado à presenta deste requisito. Defiro a prova 

testemunhal requerida pela autora e o depoimento pessoal desta pleiteado 

pela ré. Desde já, com fulcro no art. 357, do CPC, designo audiência de 

instrução para o dia 18/03/2020, às 17:15h, a ser realizada na sala de 

audiências do Juízo. Intime-se pessoalmente a parte autora para prestar 

depoimento pessoal, constando no mandado que se presumirão 

confessados os fatos contra ela alegados, caso não compareça ou, 

comparecendo, recuse-se a depor (NCPC, Art. 385, § 1º). Quanto à 

intimação das testemunhas, obedeça-se a nova sistemática no art. 455 do 

CPC/2015, devendo as partes aportarem o respectivo rol, se ainda não 

presente nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se os 

advogados das partes, via DJE, para que tenham ciência desta decisão e 

comprovem nos autos, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data 

da audiência, a intimação das testemunhas arroladas, sob pena de perder 

o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do 

CPC). Quanto às testemunhas arroladas pela parte autora, intimem-se por 

mandado, vez que patrocinada pela Defensoria Pública. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Alta Floresta, 17 de janeiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004651-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004651-30.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LUCIA MARIA ALVES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Defiro o pedido de produção de prova 

testemunhal requerido pela autora na inicial. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18/03/2020, às 17:30h. Na forma do art. 

357, §4º, do NCPC, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento 

do rol de testemunhas pela parte autora, acaso ainda não tenha 

apresentado. Intime-se o advogado da parte autora, via DJE, para que 

tenha ciência desta decisão e comprove nos autos, com antecedência 

mínima de 03 (três) dias da data da audiência, a intimação das 

testemunhas arroladas, sob pena de perder o direito à produção da prova 

testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC). Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 17 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003455-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RICARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003455-88.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): LOURIVAL RICARDO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Há dúvidas quanto à implementação e à 

manutenção da qualidade de segurado especial alegada, exigindo-se, para 

dirimi-la, a complementação das provas documentais coligidas aos autos 

através de prova testemunhal, nos termos da jurisprudência consolidada. 

Assim, por ora, mantenho o indeferimento da tutela de urgência 

requestada. Outrossim, defiro o pedido de produção de prova testemunhal 

requerido pela autora na inicial. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24/03/2020, às 14:00h. Na forma do art. 357, §4º, do 

NCPC, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento do rol de 

testemunhas pela parte autora, acaso ainda não tenha apresentado. 

Intime-se o advogado da parte autora, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos, com antecedência mínima de 03 

(três) dias da data da audiência, a intimação das testemunhas arroladas, 

sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, §

§ 1º, 2º e 3º, do NCPC). Às providências necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 17 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-86.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANDIRA FERREIRA DE BRITO MACANEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISLA JULIANY DE MELO OAB - MT17443/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000377-86.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): JOVANDIRA FERREIRA DE BRITO MACANEIRO REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Defiro o 

pedido de produção de prova testemunhal requerido pela autora na inicial. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/03/2020, às 

14:15h. Na forma do art. 357, §4º, do NCPC, fixo o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento do rol de testemunhas pela parte autora, acaso 

ainda não tenha apresentado. Intime-se o advogado da parte autora, via 

DJE, para que tenha ciência desta decisão e comprove nos autos, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias da data da audiência, a intimação 

das testemunhas arroladas, sob pena de perder o direito à produção da 

prova testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC). Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 17 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000272-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE PALMEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA PEDROSO MARINHO OAB - SP258199 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000272-12.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): IVONETE PALMEIRA DA SILVA REU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos, 

etc. Trata-se de ação de usucapião proposta em face de COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, 

referente ao imóvel citado na exordial. Diante da demonstração dos 

prejuízos acumulados pela empresa requerida em diversos feitos em 

trâmite neste juízo, defiro os benefícios da justiça gratuita vindicado na 

contestação. Em arremate, fixo como único ponto controvertido a 

comprovação da posse, com animus domini, nas condições e por prazo 

suficientes para a caracterização do direito vindicado, dado que o 

reconhecimento jurídico do pedido pela requerida foi condicionado à 

presenta deste requisito. Desde já, com fulcro no art. 357, do CPC, 

designo audiência de instrução para o dia 24/03/2020, às 14:30h, a ser 

realizada na sala de audiências do Juízo. Quanto à intimação das 

testemunhas, obedeça-se a nova sistemática no art. 455 do CPC/2015, 

devendo as partes aportarem o respectivo rol, se ainda não presente nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se os advogados das partes, 

via DJE, para que tenham ciência desta decisão e comprovem nos autos, 

com antecedência mínima de 03 (três) dias da data da audiência, a 

intimação das testemunhas arroladas, sob pena de perder o direito à 

produção da prova testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC). 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Alta Floresta, 20 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004008-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INEZ DE SANTANA GOVEIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA PEDROSO MARINHO OAB - SP258199 (ADVOGADO(A))

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MAGALI FRITZKE (CONFINANTES)

MAURÍCIO BINO DA SILVA (CONFINANTES)

Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004008-72.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA INEZ DE SANTANA GOVEIA REU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos, 

etc. Trata-se de ação de usucapião proposta em face de COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, 

referente ao imóvel citado na exordial. Diante da demonstração dos 
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prejuízos acumulados pela empresa requerida em diversos feitos em 

trâmite neste juízo, defiro os benefícios da justiça gratuita vindicado na 

contestação. Em arremate, fixo como único ponto controvertido a 

comprovação da posse, com animus domini, nas condições e por prazo 

suficientes para a caracterização do direito vindicado, dado que o 

reconhecimento jurídico do pedido pela requerida foi condicionado à 

presenta deste requisito. Desde já, com fulcro no art. 357, do CPC, 

designo audiência de instrução para o dia 24/03/2020, às 14:45h, a ser 

realizada na sala de audiências do Juízo. Quanto à intimação das 

testemunhas, obedeça-se a nova sistemática no art. 455 do CPC/2015, 

devendo as partes aportarem o respectivo rol, se ainda não presente nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se os advogados das partes, 

via DJE, para que tenham ciência desta decisão e comprovem nos autos, 

com antecedência mínima de 03 (três) dias da data da audiência, a 

intimação das testemunhas arroladas, sob pena de perder o direito à 

produção da prova testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC). 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Alta Floresta, 20 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003331-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PASCOLINA MARCONDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003331-42.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA PASCOLINA MARCONDES DE FREITAS REQUERIDO: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. 

Inicialmente, decreto a revelia do INSS, em virtude do transcurso “in albis” 

do prazo de resposta, incidindo sobre o feito a norma prevista no art. 346, 

do CPC, ou seja, apenas os efeitos processuais. Defiro o pedido de 

produção de prova testemunhal requerido pela autora na inicial e em sua 

derradeira manifestação. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24/03/2020, às 15:00h. Na forma do art. 357, §4º, do NCPC, fixo 

o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento do rol de testemunhas 

pela parte autora, acaso ainda não tenha apresentado. Intime-se o 

advogado da parte autora, via DJE, para que tenha ciência desta decisão 

e comprove nos autos, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data 

da audiência, a intimação das testemunhas arroladas, sob pena de perder 

o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do 

NCPC). Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 20 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004650-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DONAIDI GIOCONDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004650-45.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ANA LUCIA DONAIDI GIOCONDO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Defiro o pedido de 

produção de prova testemunhal requerido pela autora na inicial. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24/03/2020, às 15:15h. Na 

forma do art. 357, §4º, do NCPC, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento do rol de testemunhas pela parte autora, acaso ainda não 

tenha apresentado. Intime-se o advogado da parte autora, via DJE, para 

que tenha ciência desta decisão e comprove nos autos, com antecedência 

mínima de 03 (três) dias da data da audiência, a intimação das 

testemunhas arroladas, sob pena de perder o direito à produção da prova 

testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC). Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 20 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001712-43.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA GERALDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ALVES BATISTA (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001712-43.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): FABIO DA SILVA GERALDO REU: RONALDO ALVES BATISTA 

Vistos, etc. Inicialmente, considerando que o réu, devidamente citado (ID 

20044439), não apresentou resposta no prazo legal, decreto-lhe a revelia. 

Com a decretação da revelia, que não impõe o pronto acolhimento do 

pedido posto na exordial, incumbe à parte autora comprovar a realização 

do negócio jurídico que fundamenta o seu requesto, porquanto afirma que 

o contrato de permuta de veículo foi pactuado verbalmente, não havendo 

prova escrita da realização do negócio jurídico, a exemplo do documento 

único de transferência assinado pelas partes. Em razão da necessidade 

de apuração da ocorrência da avença, reputo imprescindível a produção 

complementar de provas, pelo que designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24/03/2020, às 15:30h. Quanto à intimação das 

testemunhas, obedeça-se a nova sistemática no art. 455 do CPC/2015, 

devendo a parte aportar o respectivo rol, se ainda não presente nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Quanto à testemunha arrolada pela 

Defensoria Pública, expeça-se mandado de intimação, nos termos do art. 

455, §4º, inciso IV, do CPC. Cumpra-se. Alta Floresta, 20 de janeiro de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000162-76.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIAS DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000162-76.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): ADEMIAS DIAS DOS SANTOS REU: FUNDO DO REGIME 

GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Vistos, etc. ADEMIAS DIAS DOS 

SANTOS ajuizou ação previdenciária para concessão de benefício de 

prestação continuada (BPC/LOAS) c/c pedido de tutela de urgência, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz ser 

portador de patologia que o impede de exercer atividade laborativa, pelo 

que postulou a concessão de auxílio-doença com tutela de urgência, visto 

que o pedido foi indeferido via administrativa. Juntou documentos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos 

do art. 98 do CPC. Ademais, constato que o valor atribuído à causa 

encontra-se em desacordo com a previsão legal, conforme preceitua o art. 

292, § 2º, do Código de Processo Civil. Diante disso, com fulcro no § 3º do 

mesmo códex, corrijo-o de ofício, fixando o valor da causa no montante de 

R$ 11.976,00 (onze mil, novecentos e setenta e seis reais). Trata-se de 

pedido de tutela de urgência visando ordem judicial para compelir o 

requerido ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença. 

Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, necessário o 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a 

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

processo. Partindo dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito 

substancial invocado não restou demonstrada de forma inequívoca. 

Vislumbra-se que os exames acostados não são peremptórios a 

comprovar a incapacidade para o trabalho, vez que constam apenas 

provas médicas produzidas unilateralmente pela parte autora, as quais 

são dissonantes da conclusão adotada pelo perito da autarquia requerida, 
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que atestou inexistência de incapacidade laborativa. Em face do exposto, 

indefiro o pedido de tutela antecipada. No que tange à tutela de evidência, 

nos termos do artigo 311, parágrafo único, do CPC, tem-se que tal instituto 

será cabível em sede liminar apenas nas hipóteses dos incisos II e III, quais 

sejam “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante” e “se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa”. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

requerente não logrou êxito em demonstrar a incidência de tese firmada 

em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, encargo 

postulatório que lhe incumbe. Ademais, os documentos carreados não são 

hábeis por si só ou suficientemente robustos para demonstrar os fatos e 

direitos alegados pela Requerente, não sendo crível a concessão do 

auxílio-doença nesta fase processual, haja vista a imprescindibilidade da 

oitiva da parte Requerida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS 

COMPRATÓRIOS DAS ALEGAÇÕES. 1. A tutela de evidência prevista no 

art. 311 do CPC não pode ser concedida pelo juízo sem que seja antes 

oportunizado ao réu que, na literalidade da lei, oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável, diante da prova documental dos fatos constitutivos 

do direito, eventualmente apresentada pelo autor junto com a inicial. 2. In 

casu, não se divisa, à vista da documentação aportada aos autos 

originários, a comprovação do direito deduzido pela parte demandante, 

sendo necessário mais elementos acerca da aplicabilidade dos tetos 

previstos nas EC's 20/1998 e 41/2003, a isso não se prestando a decisão 

proferida na Ação Civil Pública nº 0004911-28.2011.4.03.6183/SP. (TRF-4 

- AG: 50309340820174040000 5030934-08.2017.4.04.0000, Relator: 

ARTUR CÉSAR DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/09/2018, SEXTA 

TURMA) Diante disso, indefiro o pedido de tutela de evidencia. Outrossim, 

entendo pertinente promover a imediata produção de provas, com fulcro 

no art. 139, VI, do CPC. Esta alteração do procedimento foi, inclusive, 

solicitada pela autarquia requerida por meio do Ofício nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, no qual a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas 

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, nos termos do Convênio nº 03/2013, 

celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 

Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça 

Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª Fernanda Marchese Nishioka, 

razão por que FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando a tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito 

nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente 

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

promover o acesso da Perita aos autos, para que veja a inicial, os 

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como os quesitos deste 

Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita cópia dos quesitos da parte ré 

(arquivados na Secretaria da Vara). Estabeleço como quesitos do juízo: 

01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o 

meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? (02) A 

parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética. (04) Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 

2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? (05) A parte 

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? (06) Qual 

é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de 

todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do 

trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 20 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003296-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA DE OLIVEIRA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003296-82.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ANGELINA DE OLIVEIRA VIEIRA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Considerando o pedido 

de extinção do feito por desistência, apresentado pela causídica da parte 

autora, assim como o disposto no §4º, do art. 485, do CPC, uma vez tendo 

sido apresentada contestação sob ID 16308955, intime-se o INSS para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventual concordância 

ao requerimento, sob pena de preclusão. Após, conclusos. Alta Floresta, 

21 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004142-65.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT11665-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO STAVARENGO OAB - 455.668.369-68 (PROCURADOR)

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALLIO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004142-65.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA - ME 

PROCURADOR: ROBERTO STAVARENGO EXECUTADO: QUALLIO & CIA 
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LTDA - ME Vistos, etc. No que se refere à manifestação sob ID 26596310, 

defiro o pedido a fim de que seja a parte executada intimada para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, quando poderá efetuar o 

pagamento complementar requestado, caso concorde com o alegado, 

fazendo cessar a incidência de juros e correção monetária adicionais. 

Após, conclusos. Alta Floresta, 20 de janeiro de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002834-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCON (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002834-62.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

- PROCON Vistos, etc. Aforada a demanda em face DA AUTARQUIA DE 

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO MATO GROSSO 

– PROCON MT, compareceu ao feito o Município de Alta Floresta sob ID 

11983538, requerendo a extinção do feito, sem resolução de mérito, sob o 

argumento de que o PROCON estadual é parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da demanda, haja vista que o processo administrativo impugnado 

tramitou perante o PROCON de Alta Floresta. Intimada a se manifestar 

sobre a questão (ID 20412098), a parte autora argumenta que não há 

nulidade processual, uma vez que com o comparecimento do Município de 

Alta Floresta, foi cumprida a finalidade da citação. Requereu a substituição 

do polo passivo, com a inclusão do Município de Alta Floresta. É a síntese. 

Decido. À celeuma relatada aplica-se, por analogia, o disposto no art. 338, 

do CPC, que preconiza, “ipsis litteris”: Art. 338. Alegando o réu, na 

contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo 

invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da 

petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a 

substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao 

procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por 

cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 

8º . Apesar de o Município de Alta Floresta não ter sido indicado como réu, 

ao comparecer no feito e afirmar que o processo administrativo objurgado 

tramitou perante o PROCON municipal, que é vinculado à administração 

municipal direta, é pertinente, por previsão legal, a posterior alteração do 

polo passivo. Ademais, o princípio da economia processual deve 

prevalecer, dispensando o recolhimento de novas custas processuais e 

da repetição do ato citatório que, como alegado, cumpriu sua finalidade, 

trazendo a parte legítima para a relação processual. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA 

SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - OPORTUNIDADE PARA EMENDA - ART. 

338 DO CPC/2015 - ECONOMIA PROCESSUAL - RECURSO PROVIDO. - 

Nos termos do art. 338 do CPC/2015, quando o réu alegar em contestação, 

sua ilegitimidade passiva, não poderá o magistrado, de plano, julgar extinto 

o feito, sem resolução de mérito. Deverá ser oportunizada à parte autora a 

emenda da inicial, para substituição do réu ou para inclusão do sujeito por 

este indicado como litisconsorte passivo, o que inclusive constitui 

imperativo de economia processual. (TJ-MG - AC: 10034160042890001 

MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 

24/11/0019, Data de Publicação: 29/11/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. 

POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 338 DO CPC. 

RECURSO PROVIDO. (...) 3. Desta forma, por economia processual, 

mostra-se necessário o prosseguimento do feito, autorizando a 

substituição do polo passivo e, observando o disposto no parágrafo único 

do art. 338 do CPC, deve a parte autora reembolsar as despesas do 

processo e os honorários advocatícios no percentual de 5% do valor da 

c a u s a .  ( . . . )  ( T J - C E  0 1 5 3 6 5 6 7 3 2 0 1 6 8 0 6 0 0 0 1  C E 

0153656-73.2016.8.06.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 

Data de Julgamento: 07/03/2018, 2ª Câmara Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/03/2018) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

ILEGITIMIDADE DA PARTE EXECUTADA RECONHECIDA PELO EXEQUENTE. 

POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO À 

LEGITIMADA COMUSA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INTELIGÊNCIA 

DO ART. 338, DO CPC. Hipótese em que a própria exequente concordou 

com a arguição de ilegitimidade passiva do Município de Novo Hamburgo, 

veiculada em embargos à execução, e indicou a parte legitimada a 

responder pela dívida. Em atenção aos princípios da economia e 

celeridade processual, e aplicando-se subsidiariamente o disposto no art. 

338 do Código de Processo Civil ao rito executivo, deverá prosseguir a 

execução em face de COMUSA. Honorários reduzidos para 3% do valor 

da causa, com fundamento no parágrafo único do art. 338 do CPC. 

APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70080772536 RS, Relator: Paulo 

Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 21/03/2019, Décima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/05/2019) Deixo, 

contudo, de fixar os honorários advocatícios previstos no parágrafo 

único, do art. 338, do CPC, por não ter havido atuação dos representantes 

da parte ilegítima apontada na exordial, que sequer foi citada. Ressalto, 

por fim, se desnecessário novo ato citatório, devido ao comparecimento 

espontâneo, nos termo do art. 239, §1º, do CPC. Ante o exposto, indefiro o 

pedido de extinção do feito sem resolução de mérito e restituo ao Município 

de Alta Floresta o prazo para apresentação de resposta. Cabe à 

Secretaria promover as retificações necessárias no PJe, passando a 

constar o Município de Alta Floresta no polo passivo e intimar o Município. 

Alta Floresta, 20 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001557-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FATIMA DELMORO TORRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GERALDO TORRES FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO AIDAR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001557-40.2019.8.11.0007 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GERALDO TORRES FILHO, MARLI FATIMA 

DELMORO TORRES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDUARDO AIDAR 

Vistos, etc. Trata-se de ação cominatória aforada por Geraldo Torres Filho 

e Marli Fátima Del Moro Torres contra Eduardo Aidar, visando a retirada de 

3 (três) sombrites (estruturas de cobertura de vaga de garagem) que, 

supostamente, foram indevidamente colocados em terreno de propriedade 

dos autores. Em sua contestação (ID 21123379), o réu afirmou que não é 

responsável pela colocação de tais estruturas e atribuiu a aludida 

responsabilidade à pessoa jurídica do condomínio formada pelos 

moradores do prédio residencial construído no terreno adjacente, 

denominada Condomínio São Manoel. Pediu a extinção do feito, sem 

resolução de mérito. Subsidiariamente, requereu a improcedência do 

pedido. A parte autora, então, requereu a inclusão do Condomínio São 

Manoel no polo passivo da relação processual (ID 26550350). É a síntese. 

Decido. À celeuma relatada aplica-se o disposto no art. 338, do CPC, que 

preconiza, “ipsis litteris”: Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser 

parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz 

facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para 

substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor 

reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu 

excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa 

ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º . Assim, a parte autora 

anuiu com o apontamento do réu acerca da inclusão do condomínio São 

Manoel no polo passivo, como depreende-se da manifestação sob ID 

26550350. Conforme previsão legal, deve ser promovida a inclusão do 

Condomínio São Manoel, que, simultaneamente, figurará como réu neste 

feito. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO - EXTINÇÃO DO 

FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - 
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OPORTUNIDADE PARA EMENDA - ART. 338 DO CPC/2015 - ECONOMIA 

PROCESSUAL - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 338 do 

CPC/2015, quando o réu alegar em contestação, sua ilegitimidade passiva, 

não poderá o magistrado, de plano, julgar extinto o feito, sem resolução de 

mérito. Deverá ser oportunizada à parte autora a emenda da inicial, para 

substituição do réu ou para inclusão do sujeito por este indicado como 

litisconsorte passivo, o que inclusive constitui imperativo de economia 

processual. (TJ-MG - AC: 10034160042890001 MG, Relator: Sérgio André 

da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 24/11/0019, Data de Publicação: 

29/11/2019) APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 338 DO CPC. RECURSO PROVIDO. (...) 3. Desta 

forma, por economia processual, mostra-se necessário o prosseguimento 

do feito, autorizando a substituição do polo passivo e, observando o 

disposto no parágrafo único do art. 338 do CPC, deve a parte autora 

reembolsar as despesas do processo e os honorários advocatícios no 

percentual de 5% do valor da causa. (...) (TJ-CE 01536567320168060001 

CE 0153656-73.2016.8.06.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES 

FORTE, Data de Julgamento: 07/03/2018, 2ª Câmara Direito Privado, Data 

de Publicação: 07/03/2018) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

ILEGITIMIDADE DA PARTE EXECUTADA RECONHECIDA PELO EXEQUENTE. 

POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO À 

LEGITIMADA COMUSA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INTELIGÊNCIA 

DO ART. 338, DO CPC. Hipótese em que a própria exequente concordou 

com a arguição de ilegitimidade passiva do Município de Novo Hamburgo, 

veiculada em embargos à execução, e indicou a parte legitimada a 

responder pela dívida. Em atenção aos princípios da economia e 

celeridade processual, e aplicando-se subsidiariamente o disposto no art. 

338 do Código de Processo Civil ao rito executivo, deverá prosseguir a 

execução em face de COMUSA. Honorários reduzidos para 3% do valor 

da causa, com fundamento no parágrafo único do art. 338 do CPC. 

APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70080772536 RS, Relator: Paulo 

Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 21/03/2019, Décima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/05/2019) Desta feita, 

defiro o pedido sob ID 26550350 e determino a citação do referido 

condomínio, na pessoa do síndico, Valdeci Casarin, com endereço 

constante no petitório. Consigno que a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida por Eduardo Aidar será apreciada em sentença, quando, após a 

ampla instrução, poderá a questão ser devidamente examinada. Com a 

resposta, à réplica. Alta Floresta, 20 de janeiro de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000919-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE TAVARES GALESKI SANTANA (EXECUTADO)

HEVERSON FERREIRA SANTANA (EXECUTADO)

GALESKI - INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000919-12.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: GALESKI - 

INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - EPP, 

SIMONE TAVARES GALESKI SANTANA, HEVERSON FERREIRA SANTANA 

Vistos etc. Quanto ao pleito de arresto online, não foi indicada a razão da 

cautelaridade da medida (urgência), razão pela qual o indefiro. Citem-se os 

réus nos endereços apontados na petição de ID 20370289, expedindo-se 

o necessário. Alta Floresta, 20 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003598-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MOREIRA DA SILVA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003598-14.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOAO MOREIRA DA SILVA SOBRINHO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. JOÃO MOREIRA DA 

SILVA SOBRINHO ajuizou AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Aduz, em 

síntese, ser trabalhador rural, passando a vida toda laborando como 

rurícola, mormente em regime de economia familiar. A inicial veio instruída 

com documentos. Contestação apresentada sob ID 16885385, alegando, 

em suma, a ausência de comprovação da atividade rurícola no lapso 

temporal exigido. Réplica sob ID 18329131. Audiência de instrução 

realizada sob ID 25141480, com memoriais finais da parte autora no ato. É 

o relatório. Decido. Considera-se segurado especial, na forma do art. 11, 

VII, da Lei nº 8213/91: [...] a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) 

módulos fiscais; 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas 

atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 

18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; b) 

pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão 

habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do 

segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, 

comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. De outro 

modo, entende-se como economia familiar a atividade em que o trabalho 

dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes (art. 11, VII, §1º, da Lei nº 8.213/91). São 

requisitos para a aposentadoria de trabalhador rural: contar 60 (sessenta) 

anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 1º e § 2º, da 

Lei nº 8.213/91). O autor nasceu em 08.12.1957 (ID 15746183), pelo que 

deveria comprovar 180 (cento e oitenta) meses de efetivo exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, de acordo com a tabela disposta no 

art. 142 da Lei nº 8.213/91. O reconhecimento do tempo de serviço rural 

exige princípio de prova material, suplementada por prova testemunhal 

(Súmula 149 do STJ). Quanto ao início de prova material, a jurisprudência 

vem admitindo outros documentos além dos já especificados no art. 106 

da Lei nº 8.213/91, considerando estes apenas como rol exemplificativo. 

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

DOCUMENTOS EM NOME DO EX-CÔNJUGE. EXTENSÃO DA PROVA 

MESMO APÓS A SEPARAÇÃO. 1. Dada a notória dificuldade de 

comprovação do exercício da atividade rural, esta Corte Superior de 

Justiça considera o rol de documentos previsto no art. 106 da Lei nº 

8.213/1991 como meramente exemplificativo. Nesse sentido, já se 

manifestou inúmeras vezes pela possibilidade de reconhecimento como 

início de prova material da certidão de óbito do cônjuge, bem como da 

certidão de casamento, mesmo que não coincidentes com todo o período 

de carência do benefício, desde que devidamente referendados por 

robusta prova testemunhal que corrobore a observância do período 

legalmente exigido. 2. Esta Terceira Seção já se manifestou pela 

aceitação, a título de início de prova material, de documentos relativos à 

qualificação do então marido da autora, mesmo diante da separação ou do 

divórcio do casal, quando as informações contidas na documentação foi 

confirmada pela prova testemunhal. Precedentes. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 47907/MG 

(2011/0217744-5), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 
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13.03.2012, unânime, DJe 28.03.2012). De outro modo, tem-se que o início 

da prova material não necessariamente abranja o período de carência, 

desde que a prova testemunhal comprove o desempenho de trabalho rural 

no aludido período. Sobre o tema, colho o seguinte julgado: RECURSO 

ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. 

VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1. 

"A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no 

artigo 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova 

material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal salvo na 

ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito conforme disposto no 

Regulamento." (artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). 2. O início de prova 

material, de acordo com a interpretação sistemática da lei, é aquele feito 

mediante documentos que comprovem o exercício da atividade nos 

períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos dos fatos a 

comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida pelo 

trabalhador, inocorrente na espécie. 3. Para a obtenção da aposentadoria 

por idade, o trabalhador rural referido na alínea "a" dos incisos I e IV e nos 

incisos VI e VII do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, além da idade mínima de 60 

anos (homem) e 55 (mulher), deverá comprovar o efetivo exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido 

(artigo 48 da Lei nº 8.213/91), sendo prescindível que o início de prova 

material abranja necessariamente esse período, dês que a prova 

testemunhal amplie a sua eficácia probatória ao tempo da carência, vale 

dizer, desde que a prova oral permita a sua vinculação ao tempo de 

carência. [...]. (Recurso Especial nº 345422/SP (2001/0068210-0), 6ª 

Turma do STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido. j. 18.04.2002, DJU 

19.12.2002, p. 467). O autor colacionou aos autos declaração do INCRA 

de permanência em área destinada à reforma agrícola entre os anos de 

1987 a 1993 (ID 15747847), Declaração Escola rural do Filho Eder 

Assunção da Silva, referente aos anos de 1990 a 1991 (ID 15746822), 

atas associação Comunidade Santa Clara (ID 15747425), Cadastro 

Produtor rural emitido pela Sefaz ano 2002 (ID 15746797), Matrícula da 

propriedade rural (ID 15746835); Declaração de Exercício de Atividade 

Rural emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores rurais de 2005 até 2017 (ID 

15746838) e notas de aquisição e venda de insumos e produtos agrícolas 

referentes aos anos de 2005 a 2018, que demonstram o exercício de 

atividade rural por parte do requerente. Ademais, a prova testemunhal 

colhida em audiência de instrução é uníssona, firme e segura quanto ao 

exercício de atividade rural por parte do demandante durante o período de 

carência, fazendo jus, por conseguinte, ao benefício pleiteado. Saliento 

que o INSS não trouxe qualquer extrato que evidenciasse que a parte 

autora tenha exercido qualquer outro vínculo empregatício, tanto urbano 

como rural, na qualidade de empregado. Da antecipação dos efeitos da 

tutela. Para a concessão tutela de urgência prevista no art. 300 do Código 

de Processo Civil, exige-se a demonstração da existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Partindo dessas premissas, no caso, a 

probabilidade do direito invocado restou demonstrada de forma 

inequívoca, a qual é extraída da documentação acostada à inicial e 

declarações testemunhais colhidas em audiência, as quais fundamentam a 

sentença proferida neste ato processual. No que concerne ao requisito do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro sua 

presença no fato de se tratar de verba de caráter alimentar, aliada à real 

possibilidade de superveniência de agravos e acréscimos de riscos, 

situação inerente à idade da parte autora e histórico de trabalho no campo. 

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

condenar o INSS a implantar definitivamente o benefício 'aposentadoria por 

idade' (art. 48, Lei 8.213/91) em favor da parte requerente, retroativo à 

data do requerimento administrativo, ocorrido em 13.12.2017 (fl. 23 – ID 

15746792). A título de antecipação de tutela, determino que o benefício 

alhures seja implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação 

da autarquia previdenciária, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais) em caso de descumprimento. A correção monetária deve ser 

aplicada desde quando devida cada parcela, com base no INPC, e os juros 

moratórios contando-se da citação para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela e do respectivo vencimento para as que lhe 

são posteriores, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de 

poupança. A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo 

com a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do 

CPC. Sem custas processuais. Em atenção ao artigo 496, §3º, I, do Código 

de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para 

reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 21 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002771-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEI DE OLIVEIRA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seus 

Advogados, para promover o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000994-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO - DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA OAB - MT0019986A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAR FRANCISCO GOMES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Exequente, na figura de seus 

Advogados, para manifestar-se sobre o integral cumprimento do acordo 

homologado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se que 

eventual silêncio importará na extinção do feito por satisfação da 

obrigação, ao teor do Art. 924, II do CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002725-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO JOSE KLEIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIS VENDRAME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS VENDRAME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CARDOSO OAB - MT17977/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Exequente, na figura de seus 

Advogados, para manifestar-se sobre o cumprimento do acordo 

homologado no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se que 

eventual silêncio importará na extinção do feito por satisfação da 

obrigação, ao teor do Art. 924, II do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001409-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANI REGINA DRESCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu patrono, 
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para, em 15 dias, requerer o que de direito, considerando o trânsito em 

julgado da sentença.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000662-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BERNARDES PRESTES (REQUERENTE)

SILMARA ADRIANA PICCINI (REQUERENTE)

CAROLINE BERNARDES PRESTES PICCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE MARCOS PICCINI - ESPÓLIO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seus 

Advogados, para que apresente a matrícula do imóvel a ser avaliado, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução da missiva nos moldes 

do Art. 393 da CNGC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003147-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ARTHUR LOPES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seus 

Advogados, para manifestar-se sobre o adimplemento do acordo 

homologado no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se que 

eventual silêncio importará em extinção por satisfação da obrigação, ao 

teor do Art. 924, II do CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004351-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO (REQUERIDO)

MILTON GAETANO JUNIOR (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seus 

Advogados, para manifestar-se sobre a Diligência Negativa de Id 

22735844, no prazo de 5 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47184 Nr: 6627-12.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de requisição de Declaração sobre Operações 

Imobiliárias (DOI) que envolvam o executado (CPF: 873.435.847-15), 

porém, o faço pelo Sistema Infojud.

 Destaco que, a consulta será realizada em gabinete, cuja resposta será 

anexada aos autos.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos da parte executada, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exequente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-67.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE RAGAZZI SEPULCRI PAZINATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000182-67.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:LIDIANE 

RAGAZZI SEPULCRI PAZINATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003625-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seus 

advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos 

presentes autos requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003625-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seus 

advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos 

presentes autos requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004926-42.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER NEGRI SIMAO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 
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comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de 

Março de 2020, às 14:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005070-16.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA LIMA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. MORAIS E PEREIRA PINTO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora do 

teor do despacho de ID n° 27892444, que indefere o pedido de liminar, bem 

como para o comparecimento para audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 29 de Janeiro de 2020, às 16:20 horas. Yana Kálita de 

Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-18.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

FACULDADE DE ALTA FLORESTA - FAF (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 19 de 

Janeiro de 2020, às 14:00 horas, bem como da liminar indeferida. Yana 

Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-13.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000205-13.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CLAUDEMIR DA 

FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL LEITE BARBOSA, 

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-06.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE FALASCHI ANGELICA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES OAB - MT26449/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, emende a petição inicial trazendo aos 

autos comprovante de negativação nos órgão de proteção ao crédito, sob 

pena de indeferimento da tutela de urgência. Maria Izabel dos Anjos Olsen 

Gestora Judiciária Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO OAB - RO2193-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO PARANA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO CESAR MACIEL OAB - PR34816 (ADVOGADO(A))

FRANCIELLEN BERTONCELLO DE CARVALHO OAB - PR29651 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001170-59.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE 

APARECIDO DE CASTRO REQUERIDO: ESTADO DO PARANA, 

ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS Vistos. Trata-se 

de embargos de declaração interposto pelo autor (Id nº 23057319) com o 

intuito de discutir os termos da decisão que julgou improcedente os 

pedidos da exordial diante da existência de coisa julgada, alegando 

omissão da r. sentença. É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente 

dos autos, constato que os embargos de declaração interpostos não 

merecem ser acolhidos, por se tratar de instrumento inadequado para 

modificar a sentença, senão vejamos. O artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 

1.023 do Código de Processo Civil preconizam o seguinte: “Art. 48. 

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 1.023. Os embargos serão opostos, 

no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do 

erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. 

Com efeito, os embargos declaratórios devem ser manejados com o 

escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir 

omissão ou dúvida existente no julgado. In casu, vejo que inexiste 

qualquer omissão, dúvida, contradição ou obscuridade na r. sentença, 

porquanto o fundamento utilizado pelo embargante importaria em reanálise 

de mérito da demanda, não sendo ainda caso de erro material da 

sentença. Desta feita, por verificar a não ocorrência das hipóteses de 

cabimento de embargos, não devem ser acolhidos e, permanecendo o 

inconformismo quanto a aludida decisão, resta ao embargante a 

interposição do recurso cabível. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no Id n.º 23057319, com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Em tempo, INDEFIRO o 

cumprimento de sentença de Id nº 23007833, almejado pela Dra. 

Franciellen Bertoncello de Carvalho, representante da ré Associação 

Beneficente São Francisco de Assis – ABESF, haja vista que o pedido 

refere-se a outro processo (1002049-03.2017.811.0007), devendo a parte 

formular o pleito nos autos corretos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Michelle Azevedo 

Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001235-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GERONIMO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP317707-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001235-88.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ANA CLAUDIA 

GERONIMO DA COSTA EXECUTADO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE 

LIVROS LTDA - ME Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a parte exequente para indicar bens do 

executado passíveis de penhora, a fim de dar prosseguimento à 

execução, esta pleiteou a suspensão do feito, sendo deferido o prazo de 

30 (trinta) dias de suspensão (Id nº 21568771). Contudo, consoante 

certidão de Id nº 24223854, transcorreu-se o prazo sem manifestação da 

exeqüente. Desse modo impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base 

no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003328-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA TAUANE FREIRES LIVI (INTERESSADO)

TULIO PONTE DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA TAUANE FREIRES LIVI OAB - MT26659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

9 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003328-53.2019.8.11.0007 INTERESSADO: TULIO PONTE 

DE ALMEIDA, ALANA TAUANE FREIRES LIVI REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A., KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar a) Ilegitimidade passiva das Requeridas 

Tratando-se de relação de consumo a responsabilidade dos fornecedores 

de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os integrantes da 

cadeia de consumo à luz do que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 

14, 18, 25, § 1.º do CDC, devendo as rés responder em conjunto pelos 

prejuízos causados ao consumidor. Portanto, afasto a preliminar aventada. 

II – Mérito No mérito alega os autores que na data de 11/07/2019, através 

do site da 2ª requerida (https://www.zupper.com.br), adquiriram duas 

passagens áreas para o trecho de Fortaleza-CE a Cuiabá-MT, para o dia 

09/09/2019, a ser operado pela primeira ré Gol Linhas Aéreas S/A, 

pagando pelas passagens a quantia total de R$ 1.289,56 (mil e duzentos e 

oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), já incluídos as taxas de 

serviço e impostos, sendo utilizado cartão de crédito como forma de 

pagamento. No entanto, no dia 14/07/2019, por razões pessoais os 

requerentes optaram por cancelar a compra, onde na mesma data os 

requerentes tentaram contato com a 2ª requerida para formalizar o 

cancelamento, por meio de contato telefônico com a agência informado no 

site da empresa (0800 600 1667), mas não obtendo êxito, contataram a ré 

através do endereço eletrônico constante no site da mesma 

(consultor@zupper.net), requerendo o cancelamento da compra e o 

reembolso integral na forma preconizada pelo art. 49 do CDC. Sustenta 

que no dia seguinte, 15/07/2019, a agência respondeu o e-mail, 

informando que para cancelamentos fora do prazo de 24h a companhia 

aérea cobraria uma multa sobre o valor da tarifa e que “o valor da multa se 

supera ao da tarifa, não gerando assim, reembolso”, vide e-mail em anexo. 

Nesta mesma data, insurge que os requerentes entraram em contato 

novamente com a segunda requerida, via telefone (protocolo nº 

02867946), para efetivar o cancelamento e solicitar mais uma vez o 

reembolso integral do valor da compra. No entanto, o atendente afirmou 

que somente seria possível o reembolso da taxa de embarque no valor de 

R$ 62,15 (sessenta e dois reais e quinze centavos), sendo o 

cancelamento efetuado imediatamente e o estorno efetivado em 

16/07/2019, conforme comprovante de reembolso encaminhado via correio 

eletrônico e fatura do cartão em anexo. Sentindo-se prejudicados os 

autores pleiteiam o ressarcimento/devolução integral do preço pago nas 

passagens e não integralmente estornado e indenização por danos 

morais. Em contestação (Id nº 23767031) a requerida KontikFranstur 

Viagens e Turismo Ltda, alega a culpa exclusiva dos autores ou por fato 

de terceiro, sob o argumento de que atua no mercado apenas como 

intermediadora de serviços de turismo, não tendo responsabilidade sobre 

o reembolso dos requerentes, já que quem recebeu os valores foi a 

própria companhia aérea e a requerida reembolsou os valores permitidos 

na Resolução nº 400 da ANAC, não havendo que se falar em ato ilícito, 

dano material ou moral. A requerida Gol apresentou sua defesa (Id nº 

23777305), sustentado que os autores adquiriram passagem promocional 

anuindo com seus termos, dentre eles o caráter não reembolsável dos 

bilhetes adquiridos, sendo o valor retido a título das taxas de 

cancelamento e reembolso foram previamente informadas à parte autora, 

bem como sua isenção que resta condicionada à resolução do contrato de 

transporte no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da contratação, 

conforme disposição da Seção III, artigo XI da Resolução 400 da ANAC, 

requerendo a improcedência da ação. Na espécie, trata-se de relação de 

consumo onde a responsabilidade dos fornecedores de produto e 

serviços é objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de 

consumo à luz do que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 

25, § 1.º do CDC, devendo as rés responder em conjunto pelos prejuízos 

causados ao consumidor. Deste modo, a responsabilidade das requeridas, 

prestadoras dos serviços de intermediação de venda de passagens e 

transporte aéreo, por eventual dano causado ao consumidor é objetiva, ou 

seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o 

artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Pelos documentos que instruíram a 

exordial, comprova-se que os autores adquiriram na data de 11/07/2019 

(Id nº 22119647) passagens aéreas da 1ª requerida Gol Linhas Aéreas, 

através do site da 2ª requerida KontikFranstur Viagens e Turismo Ltda, 

pagando pelas passagens a quantia total de R$ 1.289,56 (um mil duzentos 

e oitenta e nove reais e cinqüenta e seis centavos) mediante cartão de 

crédito (Id nº 22119649). Consta no e-mail de Id nº 22119650, 

encaminhado no dia 14/07/2019 pelos autores à 2ª requerida, o pedido de 

cancelamento das passagens aéreas, comprovando o cancelamento após 

03 (três) dias da compra. Não obstante, ainda que a Resolução nº 400 da 

ANAC, estipule em seu artigo 11, que o usuário/consumidor poderá 

desistir da passagem aérea adquirida, sem ônus, no prazo de 24 (vinte e 

quatro horas) a contar do recebimento do seu comprovante, é necessário 

averiguar que os autores adquiriram as passagens por site intermediário 

de viagens (2ª ré), e não diretamente na companhia aérea, ademais, é 

notório que tanto o e-mail encaminhado pela 1ª Ré Gol, contendo os 

bilhetes de passagens de Id nº 22119646, quanto, o e-mail de reserva 

enviado aos requerentes pela 2ª requerida Kontik de Id nº 22119647, não 

constam informações claras, ostensivas e precisas de qual categoria ou 

modalidade de passagens aéreas estariam os autores adquirindo, 

tampouco contrato de adesão que pudesse orientar os requerentes 

acerca dos termos e taxas de cancelamento, afrontando claramente o 

princípio da transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor. 

Neste aspecto, as alegações das requeridas de tarifa promocional, culpa 

exclusiva dos autores ou de terceiros restam prejudicadas diante da 

ausência de qualquer destaque, visibilidade, ou contrato de adesão, sobre 

as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao 

princípio da transparência (CDC, art. 4º, caput). O Código de Defesa do 

Consumidor contém normas de ordem pública e interesse social, 

inarredáveis pela vontade das partes, alçando a informação clara e 

precisa, sobre os diversos produtos e serviços colocados no mercado, à 

condição de direito básico e estabelecendo a proteção contratual do 

consumidor, caso se dificulte a compreensão da natureza e alcance do 

negócio (art. 6º, III, c/c art. 46, ambos da Lei 8.078/90). Trata-se do 

princípio da transparência e da teoria da confiança, que trazem em seu 

conteúdo a importância da clareza e precisão da informação prestada pelo 

fornecedor ao consumidor, a fim de se evitar que este, parte 

hipossuficiente da relação, seja enganado ou mesmo induzido a erro. 

Ademais, vê-se que os autores adquiriram as passagens aéreas no dia 
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11/07/2019 (Id nº 22119647) e após 03 (três) dias da compra, na data de 

14/07/2019 (Id nº 22119650), realizaram o cancelamento, exercendo 

claramente o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC, in 

verbis: Art.49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias 

a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou 

serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e 

serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por 

telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o 

direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente 

pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de 

imediato, monetariamente atualizados Deste modo, o direito de 

arrependimento, que consiste na faculdade do consumidor desistir das 

compras fora do estabelecimento do fornecedor, prevista no art. 49 do 

CDC, aplica-se aos contratos de transporte aéreo concluído por meio da 

internet, e não o sujeita a aplicação de multa. Neste sentido temos o 

entendimento jurisprudencial: Ementa: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

Passagem aérea. Consumidora impossibilitada de embarcar por motivo de 

doença grave. Pedido de cancelamento do bilhete antes do voo. Sentença 

de procedência parcial. Irresignação das rés. Não há o que se falar em 

ilegitimidade passiva da ré VRG linhas aéreas. Isso porque, a empresa 

VRG linhas aéreas, que incorporou a gol linhas aéreas s/a, adquiriu a 

webjet, sendo, portanto, parte legítima para responder a presente ação. 

Rés que respondem de forma solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo 

único c/c art. 25 § 1º, ambos do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 

pois fazem parte da mesma cadeia de fornecimento dos serviços. 

Comunicação prévia acerca da impossibilidade da passageira realizar a 

viagem. Inteligência do art. 740, CC. Admite-se a restituição do valor da 

passagem diante da comunicação prévia do cancelamento, em tempo 

hábil. Rés que não comprovaram a ausência de cancelamento ou a falta 

de tempo hábil. Ônus probatório que cabia às empresas rés, na forma do 

artigo 373, inciso II, do CPC. Reembolso devido. Ademais, não se pode 

equiparar causas distintas, incluindo, no mesmo conceito genérico, o 

arrependimento do contratante, por exemplo, e a impossibilidade 

decorrente do advento de circunstância cujos efeitos eram inevitáveis, tal 

qual a doença grave da falecida autora, que era portadora de câncer, não 

obtendo liberação médica para a viagem. Dano moral configurado. Busca 

do judiciário para assegurar o direito. Perda do tempo útil pelo consumidor. 

Desprovimento dos recursos. (TJRJ - APL: 00218697020128190203, 

Relator: INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 19/07/2019). EMENTA: CONTRATO DE TRANSPORTE 

– Transporte aéreo nacional – Compra de passagens aéreas pela internet 

(no site da companhia aérea na Internet) e desistência dos voos pelos 

consumidores no prazo de arrependimento – Incidência do art. 49 do CDC 

– Devolução integral do valor do preço de aquisição das passagens com 

atualização monetária – Ilicitude e abusividade de valores pela companhia 

aérea reconhecida – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP, 

Apelação nº 1001786-25.2018.8.26.0554, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Relator Correia Lima, Data do Julgamento: 17/09/2018). Pelos fatos 

apresentados, tem-se que as requeridas não se desincumbiram do seu 

ônus processual quanto suas alegações, porquanto, não comprovaram 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 

373, II, CPC). Assim, nota-se que não consta dos autos a ocorrência de 

qualquer das excludentes da responsabilidade objetiva que é imputada às 

empresas demandadas. Portanto, aplicam-se também ao transporte aéreo 

as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do 

risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. O dano material foi 

devidamente comprovado pelos autores, mediante a fatura de cartão de 

crédito com o respectivo pagamento das passagens aéreas (Id nº 

22119649), fazendo jus os requerentes à devolução do valor integral 

pago, que no caso é de R$ R$ 1.227,40 (mil e duzentos e vinte e sete 

reais e quarenta centavos) já descontados a quantia reembolsada de R$ 

62,16 reais, consoante Id nº 22119658. E quanto ao dano moral, este se 

caracteriza pelo desconforto, não sendo difícil supor o sentimento de 

impotência dos consumidores e seu inegável estresse psicológico diante 

da má prestação do serviço. Neste contexto, é induvidoso que houve 

falha no serviço prestado pelas requeridas acarretando, sem sombra de 

dúvida, abalo na esfera psíquica dos requerentes, pois as falhas 

descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual 

os consumidores não passariam, caso o serviço prestado fosse a 

contento. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Portanto, considerando as condições do caso concreto, 

fixo a indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada 

um dos autores. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para: a) CONDENAR as rés solidariamente no pagamento, em favor dos 

autores, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, a título 

de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data da 

sentença (Súmula 362/STJ); b) RESTITUIR aos autores a importância de 

1.227,40 (mil e duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da data do desembolso 

(13/07/2019), conforme o disposto na Súmula 43 do STJ, e acrescidos de 

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 do CPC, e 405 

CC); Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado e se 

nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle 

Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003123-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAILTON LIRA PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA ARANTES DE SOUZA OAB - MT26202/O 

(ADVOGADO(A))

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003123-24.2019.8.11.0007 REQUERENTE: CLAILTON LIRA 

PERIN REQUERIDO: BANCO PAN, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, 

I, do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar a) Interesse de Agir 

Insurge o requerido Banco Pan, que o caso em questão diz respeito a um 

acordo celebrado em ação ajuizada anteriormente sob o nº 0010337- 

55.2011.811.0010, em trâmite no Juizado Especial Cível de Alta Floresta - 

MT, sendo que eventuais solicitações pertinentes ao objeto da lide 

anterior, devem ser discutidas naquela ação em nova demanda, faltando 

ao autor interesse de agir. Compulsando os autos anteriores, vê-se que a 

celeuma envolvia tão somente a negativação indevida e exclusão do nome 

do autor dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, inserido pelo 

requerido Banco Pan, sendo o acordo entabulado neste sentido. Já nesta 

lide, o objeto da ação é mais abrangente, pretendendo o autor a 

declaração de inexistência de relação jurídica com o requerido diante da 

suposta ausência de alienação de veículo realizada pelo autor, bem como, 

a nulidade dos débitos fiscais junto à Fazenda Pública do Estado de Goiás. 

Portanto, resta comprovado o interesse de agir do autor nesta demanda, 

razão pela qual afasto a preliminar arguida. b) Ilegitimidade Passiva do 

Requerido Banco Pan Argumenta a parte requerida sua ilegitimidade 

passiva para figurar nesta ação, sob o fundamento de que a demanda gira 

em torno da inserção do nome do autor nos órgãos de restritivos ao 

crédito, que fora realizada pela Fazenda Pública do Estado de Goiás, 

inserido em 21/11/2016, e não pelo Banco Pan. Sendo assim, não houve 
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erro do banco já que não pode solicitar a baixa de um protesto que não foi 

realizado por ele, requerendo nos termos do art. 485, VI do CPC, a 

extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao Banco Pan. 

Por fim, relata novamente que as partes já celebraram acordo judicial em 

ação ajuizada anteriormente . Como já mencionado, o processo 

anteriormente tramitado continha pedidos diversos da demanda atual, bem 

como, o requerido em sua própria contestação de Id nº 23190076, pág. 6 e 

13, confirma a ocorrência de fraude provocado por terceiros, dizendo que 

encontrou irregularidades no contrato de financiamento do veículo em 

questão, momento em que tratou de desconstituir a dívida em nome do 

autor. Deste modo, é evidente a legitimidade do requerido para figurar no 

polo passivo desta ação, quando se discute justamente a inexistência de 

relação jurídica do autor com o banco na aquisição do veículo, que fora 

posto em seu nome e que lhe gerou impostos indevidos e restrição de seu 

CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito. Rejeito a preliminar. c) 

Ilegitimidade Passiva do Requerido Estado de Goiás Sustenta o requerido 

que as atividades de registro e licenciamento de veículos no território 

goiano não são afetas ao Estado de Goiás, mas ao Departamento Estadual 

de Trânsito de Goiás – DETRAN/GO, autarquia estadual autônoma, 

instituída pela Lei Estadual nº 8.856/1980 e regulamentada pelo Decreto 

Estadual nº 7.493/2011. Logo, sendo o DETRAN/GO detentor de 

personalidade jurídica própria, é sujeito de direitos e obrigações na órbita 

do direito. Portanto, o Estado de Goiás é parte ilegítima, devendo o 

processo ser julgado extinto, sem resolução de mérito em relação ao 

Estado. Em que pese os argumentos do Estado requerido, vislumbra-se 

que na presente demanda refere-se à negativação do nome do autor, pela 

falta de pagamento de impostos que originou certidão de dívida ativa de 

titularidade do Estado de Goiás, sendo, portanto, legítimo para figurar como 

réu nesta ação. Indefiro a preliminar. I – Mérito No mérito afirma o autor que 

em Março de 2019, ao tentar adquirir mercadorias a prazo num comércio 

local da cidade, foi informado de que não poderia realizar a transação 

almejada, tendo em vista que seu nome constava no cadastro de proteção 

ao crédito referente a uma inscrição realizada pela Fazenda Pública do 

Estado de Goiás, relativo a uma Motocicleta Yamaha Factor, de cor preta, 

ano 2010/2011, Placas NWM3423, CHASSI 9C6KE1510B0006192, com 

alienação fiduciária ao Banco Panamericano, existente em nome do autor. 

Insurge que em nenhum momento o autor transacionou com o requerido 

Banco Pan para realizar qualquer compra de veículo do tipo motocicleta, 

ocorrendo fraude em seu nome, sendo que a dívida cobrada pelo Estado 

de Goiás é indevida. A tutela de urgência pleiteada foi indeferida mediante 

decisão de Id nº 22033031. Em contestação (Id nº 23093720) o requerido 

Estado de Goiás alega que o autor não se desincumbiu de comprovar que 

houve fraude na lavratura da documentação que deu ensejo a cobrança 

dos encargos de IPVA vinculados ao veículo, porque não foram 

colacionados aos autos, nenhum documento capaz de provar o alegado. 

Apenas narra a “suposta” má-fé por parte da Instituição Financeira 

requerida, em não verificar a documentação apresentada para a 

transação que originou na compra da motocicleta por alguém que não é o 

requerente, contudo, o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículos 

automotores, e no presente caso, consta o requerente como proprietário 

do veículo, sendo lícita e regular a cobrança e restrição do nome do autor, 

não havendo que se falar em indenização por danos morais. O requerido 

Banco Pan em sua defesa (Id nº 23190076) aduz que pós a homologação 

do acordo realizado nos autos do processo 0010337- 55.2011.811.0010, 

o Banco procedeu com a baixa do contrato, não existindo mais nenhum 

tipo de restrição ou cobranças em relação a esta instituição sobre o nome 

da parte autora, sendo evidente que a negativação do qual o autor se 

refere não guarda nenhuma relação com o contrato ora debatido, nota-se 

que o número do contrato presente no comprovante do SERASA juntado 

pela parte autora é diverso do número do contrato objeto da lide, e 

eventual incorreção é originária do DETRAN-GO, não havendo que se falar 

em indenização por danos morais Precipuamente, havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Analisando os documentos trazidos aos 

autos, evidencia-se que o requerido Banco Pan em sua contestação de Id 

nº 23190076, pág. 6, e, pág. 13, confirma a ocorrência de fraude 

provocado por terceiros que utilizaram o nome do autor, dizendo que 

encontrou irregularidades no contrato de financiamento do veículo objeto 

desta lide, momento em que tratou de desconstituir a dívida em nome do 

requerente. Contudo, o requerido Banco Pan na época, mediante o 

processo nº 0010337- 55.2011.811.0010, em trâmite no Juizado Especial 

Cível de Alta Floresta - MT, apenas retirou o nome do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito, não promovendo a devida baixa da propriedade do 

veículo Motocicleta Yamaha Factor do nome do autor junto ao órgão do 

DETRAN-GO, o que gerou a cobrança de impostos licenciamentos e 

multas, e, consequentemente, a emissão da certidão de dívida ativa pelo 

Estado de Goiás. Note-se que a divergência dos números de contratos 

descritos no extrato do SPC (Id nº 217336000) com o contrato de 

financiamento ilegal em nome do autor (Id nº 23190076, pág. 12) alegada 

pelo requerido Banco Pan, possivelmente seja porque a Fazenda Pública 

do Estado de Goiás utiliza-se para realizar a restrição no SPC/SERASA do 

número da CDA (certidão de dívida ativa) existente em nome do devedor, e 

não o número de contrato de financiamento. Ademais, pelo extrato do 

DETAN-GO de Id nº 21733593, é possível identificar a existência do 

veículo Motocicleta Yamaha Factor, de cor preta, ano 2010/2011, Placa 

NWM3423, chassi 9C6KE1510B0006192, em nome do autor, bem como, a 

informação de “veículo com alienação fiduciária com documento já emitido” 

“Agente banco Panamericano S/A”. O comprovante de inscrição no 

SPC/SERASA de Id nº 217336000 demonstra a negativação do nome do 

autor realizado pelo requerido Fazenda Pública do Estado de Goiás. 

Imprescindivelmente os documentos acima analisados corroboram com a 

afirmação de que o autor fora negativado pelo Estado de Goiás 

erroneamente por uma dívida inexistente por não ser o real proprietário do 

veículo do qual recai as dívidas. Vale frisar que a responsabilidade civil da 

administração pública está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição 

Federal, que acolheu a teoria objetiva fundada no risco administrativo, 

segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos 

danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo-lhes, contudo, 

assegurado o direito de regresso caso o agente tenha agido com dolo ou 

culpa, in verbis: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 6º - As 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa. Com efeito, a responsabilidade 

civil fundamentada no artigo 37, § 6º da Carta Magna (responsabilidade 

objetiva) independe da perquirição da culpa ou dolo (teoria do risco 

administrativo), bastando a demonstração da ocorrência do dano, da 

ação/omissão do Poder Público e do nexo de causalidade entre o dano e a 

conduta. Sobre a responsabilidade civil do Estado ensina o saudoso Hely 

Lopes Meireles: “O que a Constituição distingue é o dano causado pelos 

agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos 

de terceiros, ou por fenômenos da Natureza. Observe-se que o art. 37, § 

6º, só atribui responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Portanto, o legislador 

constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos 

servidores públicos;” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 

28ª ed., 2003, p. 628). É certo que a responsabilidade objetiva poderá ser 

excluída pela ocorrência de caso fortuito e de força maior ou diante de 

outras causas excludentes da responsabilidade, dentre elas o exercício 

regular do direito. Registre-se que, no caso em apreço, a responsabilidade 

do Estado advém da omissão caracterizada pela ausência de cautela nos 

lançamentos de dados em seus sistemas que geraram a cobrança e 

restrição no cadastro de inadimplentes de pessoa errada, de sorte que a 

administração pública responde objetivamente, com base na teoria do 

risco administrativo. Neste sentido transcrevo a lição do insigne mestre 

Sergio Cavalieri Filho: “Em nosso entender, o art. 37, §6º, da Constituição, 

não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a 

ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como omissiva. Por 

outro lado, o ato ilícito, na moderna sistemática da responsabilidade civil, 

não mais se apresenta sempre com o elemento subjetivo (culpa), tal como 

definido no art. 186 do Código Civil. Há, também, o ato ilícito em sentido 

lato, que se traduz na mera contrariedade entre a conduta e o dever 

jurídico imposto pela norma, sem qualquer referência ao elemento subjetivo 

ou psicológico, e que serve de fundamento para toda a responsabilidade 

objetiva, conforme ressaltamos nos itens 2.3 e 2.5. O Estado pratica ato 

ilícito não só por omissão (quando deixa de fazer o que tinha o dever de 

fazer), como também por comissão (quando faz o que não devia fazer), 

v.g., na troca de tiros da polícia com traficantes acaba atingindo um 

cidadão que passava pelo local.” (Programa de Responsabilidade Civil, Ed. 

Atlas, 11ª Edição, p. 297)”. Dos elementos probatórios contidos no 
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processo, verifica-se o nexo de causalidade entre o dano psicológico e 

emocional causado ao autor e as condutas omissivas dos requeridos, haja 

vista a gravidade da negativação indevida em nome do autor pelo Estado 

de Goiás, obtido por lançamento errado no sistema do DETRAN, que não 

fora alterado por inércia do réu Banco Pan. Por outro lado, é fato que as 

rés não trouxeram aos autos qualquer documento hábil a afastar suas 

responsabilidades aos fatos narrados na exordial, e, portanto, as provas 

apresentadas permitem concluir pela culpa das demandadas para com a 

produção dos prejuízos narrados pela demandante. Quanto à alegada 

culpa exclusiva do DETRAN alegada pelo Estado de Goiás, tenho que tal 

argumento não encontra respaldo diante do contexto delineado nos autos, 

não tendo a ré se desincumbido do ônus que lhe recai quando faz tal 

alegação, isto porque, incumbe ao Estado diante do dever de cautela 

proceder à conferência dos dados a serem encaminhados ao SPC. Do 

mesmo modo, o requerido Banco Pan, não se desincumbiu de seu ônus 

probatório (art. 373 inciso II do CPC) já que o autor afirmou não ter relação 

jurídica com a ré, sendo que o próprio requerido admitiu a existência de 

fraude envolvendo a aquisição do veículo em nome do autor, contudo, não 

providenciou as baixas necessárias junto ao DETRAN e outros órgãos 

para se evitar cobranças de impostos indevidos ao autor. Portanto, o 

nome do requerente foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de 

crédito em razão de dívida comprovadamente não contraída por ele, 

evidenciando a ilegalidade da anotação cometida pela omissão de ambas 

as requeridas. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pelas rés se 

configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

desídia do Banco Pan em não providenciar a baixa do nome do autor em 

relação ao veículo junto ao DETRAN e outros órgãos públicos, e também 

do requerido Estado de Goiás pela omissão na conferência de dados a 

serem lançados os respectivos débitos antes de encaminhar ao cadastro 

de inadimplente, reclamando sua responsabilização por eventuais 

prejuízos suportados pelo consumidor. Desse modo, configurada a 

responsabilidade das requeridas quanto aos danos sofridos pelo autor em 

decorrência da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. O valor 

da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau 

de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico 

dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 

do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso. Por fim, fixo de forma SOLIDÁRIA a indenização por danos morais 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Por derradeiro, INDEFIRO o pagamento ou 

fixação de honorários sucumbências pleiteados pelo autor, posto que, 

conforme preconiza o art. 55 da Lei nº 9.099/95: “a sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé”. II – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos 

do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) CONDENAR A 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIAS a efetuar a anulação da 

inscrição existente em nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes – 

SPC/SERASA, vez que provado não ser o autor proprietário do veículo 

que originou o débito. b) DETERMINAR a retificação e exclusão junto ao 

órgão de trânsito do CPF do autor Clainton Lira Perin dos dados do registro 

do veículo Yamaha Factor, de cor preta, ano 2010/2011, Placas 

NWM3423, CHASSI 9C6KE1510B0006192, com alienação fiduciária ao 

Banco Pan, assim como, o cancelamento de todos os débitos lançados no 

CPF do autor em relação ao veículo mencionado. c) CONDENAR 

SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS a pagarem ao autor a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Em tempo, julgo IMPROCEDENTE a fixação de 

honorários sucumbências pleiteados pelo autor, nos termos do art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Michelle Azevedo 

Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003123-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAILTON LIRA PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA ARANTES DE SOUZA OAB - MT26202/O 

(ADVOGADO(A))

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003123-24.2019.8.11.0007 REQUERENTE: CLAILTON LIRA 

PERIN REQUERIDO: BANCO PAN, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, 

I, do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar a) Interesse de Agir 

Insurge o requerido Banco Pan, que o caso em questão diz respeito a um 

acordo celebrado em ação ajuizada anteriormente sob o nº 0010337- 

55.2011.811.0010, em trâmite no Juizado Especial Cível de Alta Floresta - 

MT, sendo que eventuais solicitações pertinentes ao objeto da lide 

anterior, devem ser discutidas naquela ação em nova demanda, faltando 

ao autor interesse de agir. Compulsando os autos anteriores, vê-se que a 

celeuma envolvia tão somente a negativação indevida e exclusão do nome 

do autor dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, inserido pelo 

requerido Banco Pan, sendo o acordo entabulado neste sentido. Já nesta 

lide, o objeto da ação é mais abrangente, pretendendo o autor a 

declaração de inexistência de relação jurídica com o requerido diante da 

suposta ausência de alienação de veículo realizada pelo autor, bem como, 

a nulidade dos débitos fiscais junto à Fazenda Pública do Estado de Goiás. 

Portanto, resta comprovado o interesse de agir do autor nesta demanda, 

razão pela qual afasto a preliminar arguida. b) Ilegitimidade Passiva do 

Requerido Banco Pan Argumenta a parte requerida sua ilegitimidade 

passiva para figurar nesta ação, sob o fundamento de que a demanda gira 

em torno da inserção do nome do autor nos órgãos de restritivos ao 

crédito, que fora realizada pela Fazenda Pública do Estado de Goiás, 

inserido em 21/11/2016, e não pelo Banco Pan. Sendo assim, não houve 

erro do banco já que não pode solicitar a baixa de um protesto que não foi 

realizado por ele, requerendo nos termos do art. 485, VI do CPC, a 

extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao Banco Pan. 

Por fim, relata novamente que as partes já celebraram acordo judicial em 

ação ajuizada anteriormente . Como já mencionado, o processo 

anteriormente tramitado continha pedidos diversos da demanda atual, bem 

como, o requerido em sua própria contestação de Id nº 23190076, pág. 6 e 

13, confirma a ocorrência de fraude provocado por terceiros, dizendo que 

encontrou irregularidades no contrato de financiamento do veículo em 

questão, momento em que tratou de desconstituir a dívida em nome do 

autor. Deste modo, é evidente a legitimidade do requerido para figurar no 

polo passivo desta ação, quando se discute justamente a inexistência de 

relação jurídica do autor com o banco na aquisição do veículo, que fora 

posto em seu nome e que lhe gerou impostos indevidos e restrição de seu 

CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito. Rejeito a preliminar. c) 

Ilegitimidade Passiva do Requerido Estado de Goiás Sustenta o requerido 

que as atividades de registro e licenciamento de veículos no território 

goiano não são afetas ao Estado de Goiás, mas ao Departamento Estadual 

de Trânsito de Goiás – DETRAN/GO, autarquia estadual autônoma, 

instituída pela Lei Estadual nº 8.856/1980 e regulamentada pelo Decreto 

Estadual nº 7.493/2011. Logo, sendo o DETRAN/GO detentor de 

personalidade jurídica própria, é sujeito de direitos e obrigações na órbita 

do direito. Portanto, o Estado de Goiás é parte ilegítima, devendo o 

processo ser julgado extinto, sem resolução de mérito em relação ao 

Estado. Em que pese os argumentos do Estado requerido, vislumbra-se 

que na presente demanda refere-se à negativação do nome do autor, pela 

falta de pagamento de impostos que originou certidão de dívida ativa de 

titularidade do Estado de Goiás, sendo, portanto, legítimo para figurar como 

réu nesta ação. Indefiro a preliminar. I – Mérito No mérito afirma o autor que 
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em Março de 2019, ao tentar adquirir mercadorias a prazo num comércio 

local da cidade, foi informado de que não poderia realizar a transação 

almejada, tendo em vista que seu nome constava no cadastro de proteção 

ao crédito referente a uma inscrição realizada pela Fazenda Pública do 

Estado de Goiás, relativo a uma Motocicleta Yamaha Factor, de cor preta, 

ano 2010/2011, Placas NWM3423, CHASSI 9C6KE1510B0006192, com 

alienação fiduciária ao Banco Panamericano, existente em nome do autor. 

Insurge que em nenhum momento o autor transacionou com o requerido 

Banco Pan para realizar qualquer compra de veículo do tipo motocicleta, 

ocorrendo fraude em seu nome, sendo que a dívida cobrada pelo Estado 

de Goiás é indevida. A tutela de urgência pleiteada foi indeferida mediante 

decisão de Id nº 22033031. Em contestação (Id nº 23093720) o requerido 

Estado de Goiás alega que o autor não se desincumbiu de comprovar que 

houve fraude na lavratura da documentação que deu ensejo a cobrança 

dos encargos de IPVA vinculados ao veículo, porque não foram 

colacionados aos autos, nenhum documento capaz de provar o alegado. 

Apenas narra a “suposta” má-fé por parte da Instituição Financeira 

requerida, em não verificar a documentação apresentada para a 

transação que originou na compra da motocicleta por alguém que não é o 

requerente, contudo, o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículos 

automotores, e no presente caso, consta o requerente como proprietário 

do veículo, sendo lícita e regular a cobrança e restrição do nome do autor, 

não havendo que se falar em indenização por danos morais. O requerido 

Banco Pan em sua defesa (Id nº 23190076) aduz que pós a homologação 

do acordo realizado nos autos do processo 0010337- 55.2011.811.0010, 

o Banco procedeu com a baixa do contrato, não existindo mais nenhum 

tipo de restrição ou cobranças em relação a esta instituição sobre o nome 

da parte autora, sendo evidente que a negativação do qual o autor se 

refere não guarda nenhuma relação com o contrato ora debatido, nota-se 

que o número do contrato presente no comprovante do SERASA juntado 

pela parte autora é diverso do número do contrato objeto da lide, e 

eventual incorreção é originária do DETRAN-GO, não havendo que se falar 

em indenização por danos morais Precipuamente, havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Analisando os documentos trazidos aos 

autos, evidencia-se que o requerido Banco Pan em sua contestação de Id 

nº 23190076, pág. 6, e, pág. 13, confirma a ocorrência de fraude 

provocado por terceiros que utilizaram o nome do autor, dizendo que 

encontrou irregularidades no contrato de financiamento do veículo objeto 

desta lide, momento em que tratou de desconstituir a dívida em nome do 

requerente. Contudo, o requerido Banco Pan na época, mediante o 

processo nº 0010337- 55.2011.811.0010, em trâmite no Juizado Especial 

Cível de Alta Floresta - MT, apenas retirou o nome do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito, não promovendo a devida baixa da propriedade do 

veículo Motocicleta Yamaha Factor do nome do autor junto ao órgão do 

DETRAN-GO, o que gerou a cobrança de impostos licenciamentos e 

multas, e, consequentemente, a emissão da certidão de dívida ativa pelo 

Estado de Goiás. Note-se que a divergência dos números de contratos 

descritos no extrato do SPC (Id nº 217336000) com o contrato de 

financiamento ilegal em nome do autor (Id nº 23190076, pág. 12) alegada 

pelo requerido Banco Pan, possivelmente seja porque a Fazenda Pública 

do Estado de Goiás utiliza-se para realizar a restrição no SPC/SERASA do 

número da CDA (certidão de dívida ativa) existente em nome do devedor, e 

não o número de contrato de financiamento. Ademais, pelo extrato do 

DETAN-GO de Id nº 21733593, é possível identificar a existência do 

veículo Motocicleta Yamaha Factor, de cor preta, ano 2010/2011, Placa 

NWM3423, chassi 9C6KE1510B0006192, em nome do autor, bem como, a 

informação de “veículo com alienação fiduciária com documento já emitido” 

“Agente banco Panamericano S/A”. O comprovante de inscrição no 

SPC/SERASA de Id nº 217336000 demonstra a negativação do nome do 

autor realizado pelo requerido Fazenda Pública do Estado de Goiás. 

Imprescindivelmente os documentos acima analisados corroboram com a 

afirmação de que o autor fora negativado pelo Estado de Goiás 

erroneamente por uma dívida inexistente por não ser o real proprietário do 

veículo do qual recai as dívidas. Vale frisar que a responsabilidade civil da 

administração pública está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição 

Federal, que acolheu a teoria objetiva fundada no risco administrativo, 

segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos 

danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo-lhes, contudo, 

assegurado o direito de regresso caso o agente tenha agido com dolo ou 

culpa, in verbis: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 6º - As 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa. Com efeito, a responsabilidade 

civil fundamentada no artigo 37, § 6º da Carta Magna (responsabilidade 

objetiva) independe da perquirição da culpa ou dolo (teoria do risco 

administrativo), bastando a demonstração da ocorrência do dano, da 

ação/omissão do Poder Público e do nexo de causalidade entre o dano e a 

conduta. Sobre a responsabilidade civil do Estado ensina o saudoso Hely 

Lopes Meireles: “O que a Constituição distingue é o dano causado pelos 

agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos 

de terceiros, ou por fenômenos da Natureza. Observe-se que o art. 37, § 

6º, só atribui responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Portanto, o legislador 

constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos 

servidores públicos;” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 

28ª ed., 2003, p. 628). É certo que a responsabilidade objetiva poderá ser 

excluída pela ocorrência de caso fortuito e de força maior ou diante de 

outras causas excludentes da responsabilidade, dentre elas o exercício 

regular do direito. Registre-se que, no caso em apreço, a responsabilidade 

do Estado advém da omissão caracterizada pela ausência de cautela nos 

lançamentos de dados em seus sistemas que geraram a cobrança e 

restrição no cadastro de inadimplentes de pessoa errada, de sorte que a 

administração pública responde objetivamente, com base na teoria do 

risco administrativo. Neste sentido transcrevo a lição do insigne mestre 

Sergio Cavalieri Filho: “Em nosso entender, o art. 37, §6º, da Constituição, 

não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a 

ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como omissiva. Por 

outro lado, o ato ilícito, na moderna sistemática da responsabilidade civil, 

não mais se apresenta sempre com o elemento subjetivo (culpa), tal como 

definido no art. 186 do Código Civil. Há, também, o ato ilícito em sentido 

lato, que se traduz na mera contrariedade entre a conduta e o dever 

jurídico imposto pela norma, sem qualquer referência ao elemento subjetivo 

ou psicológico, e que serve de fundamento para toda a responsabilidade 

objetiva, conforme ressaltamos nos itens 2.3 e 2.5. O Estado pratica ato 

ilícito não só por omissão (quando deixa de fazer o que tinha o dever de 

fazer), como também por comissão (quando faz o que não devia fazer), 

v.g., na troca de tiros da polícia com traficantes acaba atingindo um 

cidadão que passava pelo local.” (Programa de Responsabilidade Civil, Ed. 

Atlas, 11ª Edição, p. 297)”. Dos elementos probatórios contidos no 

processo, verifica-se o nexo de causalidade entre o dano psicológico e 

emocional causado ao autor e as condutas omissivas dos requeridos, haja 

vista a gravidade da negativação indevida em nome do autor pelo Estado 

de Goiás, obtido por lançamento errado no sistema do DETRAN, que não 

fora alterado por inércia do réu Banco Pan. Por outro lado, é fato que as 

rés não trouxeram aos autos qualquer documento hábil a afastar suas 

responsabilidades aos fatos narrados na exordial, e, portanto, as provas 

apresentadas permitem concluir pela culpa das demandadas para com a 

produção dos prejuízos narrados pela demandante. Quanto à alegada 

culpa exclusiva do DETRAN alegada pelo Estado de Goiás, tenho que tal 

argumento não encontra respaldo diante do contexto delineado nos autos, 

não tendo a ré se desincumbido do ônus que lhe recai quando faz tal 

alegação, isto porque, incumbe ao Estado diante do dever de cautela 

proceder à conferência dos dados a serem encaminhados ao SPC. Do 

mesmo modo, o requerido Banco Pan, não se desincumbiu de seu ônus 

probatório (art. 373 inciso II do CPC) já que o autor afirmou não ter relação 

jurídica com a ré, sendo que o próprio requerido admitiu a existência de 

fraude envolvendo a aquisição do veículo em nome do autor, contudo, não 

providenciou as baixas necessárias junto ao DETRAN e outros órgãos 

para se evitar cobranças de impostos indevidos ao autor. Portanto, o 

nome do requerente foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de 

crédito em razão de dívida comprovadamente não contraída por ele, 

evidenciando a ilegalidade da anotação cometida pela omissão de ambas 

as requeridas. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pelas rés se 

configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

desídia do Banco Pan em não providenciar a baixa do nome do autor em 

relação ao veículo junto ao DETRAN e outros órgãos públicos, e também 

do requerido Estado de Goiás pela omissão na conferência de dados a 

serem lançados os respectivos débitos antes de encaminhar ao cadastro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 23 de 569



de inadimplente, reclamando sua responsabilização por eventuais 

prejuízos suportados pelo consumidor. Desse modo, configurada a 

responsabilidade das requeridas quanto aos danos sofridos pelo autor em 

decorrência da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. O valor 

da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau 

de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico 

dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 

do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso. Por fim, fixo de forma SOLIDÁRIA a indenização por danos morais 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Por derradeiro, INDEFIRO o pagamento ou 

fixação de honorários sucumbências pleiteados pelo autor, posto que, 

conforme preconiza o art. 55 da Lei nº 9.099/95: “a sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé”. II – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos 

do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) CONDENAR A 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIAS a efetuar a anulação da 

inscrição existente em nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes – 

SPC/SERASA, vez que provado não ser o autor proprietário do veículo 

que originou o débito. b) DETERMINAR a retificação e exclusão junto ao 

órgão de trânsito do CPF do autor Clainton Lira Perin dos dados do registro 

do veículo Yamaha Factor, de cor preta, ano 2010/2011, Placas 

NWM3423, CHASSI 9C6KE1510B0006192, com alienação fiduciária ao 

Banco Pan, assim como, o cancelamento de todos os débitos lançados no 

CPF do autor em relação ao veículo mencionado. c) CONDENAR 

SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS a pagarem ao autor a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Em tempo, julgo IMPROCEDENTE a fixação de 

honorários sucumbências pleiteados pelo autor, nos termos do art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Michelle Azevedo 

Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 162350 Nr: 211-08.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 Processo n.º 211-08.2018.811.0007

Código: 162350

5ª Vara

 Vistos etc.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Desde já, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 18 de 

fevereiro de 2020, às 17h00min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.

Alta Floresta/MT, 26 de abril de 2019.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 181001 Nr: 2860-09.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jéssica Flávia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:13.142/MT

 Processo n.º 2860-09.2019.811.0007

Código: 181001

5ª Vara

 VISTOS ETC.

 Primeiramente, considerando a proposta apresentada pelo Ministério 

Público DESIGNO audiência de suspensão condicional para o dia 06 de 

fevereiro de 2020, às 14h20min.

Desde já, RECEBO A DENÚNCIA e consigne que, caso o réu não aceite a 

proposta oferecida pelo parquet, se encontrará devidamente citado para 

responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Por ocasião de sua resposta, poderá arguir preliminares, alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunha, qualificando-as e requerendo 

a sua intimação, quando necessário.

Advirto o acusado, ainda, que não apresentada a resposta no prazo legal 

ou, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado defensor público para 

oferece-la, sendo concedido vista, ao mesmo, dos autos por 10 (dez) 

dias.

CITE-SE o acusado e NOTIFIQUE-SE pessoalmente o parquet.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 19 de agosto de 2019.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 179162 Nr: 1890-09.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Vizentin dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 Processo n.º 1890-09.2019.811.0007

Código: 179162

5ª Vara

 VISTOS ETC.

Primeiramente, considerando a proposta apresentada pelo Ministério 

Público DESIGNO audiência de suspensão condicional para o dia 06 de 

fevereiro de 2020, às 16h00min.

Desde já, RECEBO A DENÚNCIA e consigne que, caso o réu não aceite a 

proposta oferecida pelo parquet, se encontrará devidamente citado para 

responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Por ocasião de sua resposta, poderá arguir preliminares, alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunha, qualificando-as e requerendo 

a sua intimação, quando necessário.

Advirto o acusado, ainda, que não apresentada a resposta no prazo legal 

ou, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado defensor público para 

oferece-la, sendo concedido vista, ao mesmo, dos autos por 10 (dez) 

dias.

CITE-SE o acusado e NOTIFIQUE-SE pessoalmente o parquet.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 23 de agosto de 2019.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 186499 Nr: 5903-51.2019.811.0007
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdCBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonavan de Sousa Oliveira 

Silva - OAB:25396/B/MT

 105.Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 

413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu JONATAN BRENO 

DA CRUZ BONFIM DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de Alta 

Floresta/MT, nascido aos 08/08/1996, filho de Márcio dos Santos e 

Evelana Maria da Cruz dos Santos, como INCURSO nas sanções do artigo 

121, § 2º, inciso I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou 

a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c §2º-A, inciso I c/c artigo 14, 

inciso II, todos do Código Penal Brasileiro e implicações da Lei nº. 8.072/90, 

devendo o réu ser julgados pelo soberano Tribunal do 

Júri.106.Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a 

instrução criminal, DENEGO ao mesmo o direito de apelar em liberdade 

pelas razões acima expostas.107.Após o trânsito em julgado, certifique-se 

nos autos e intimem-se as partes para apresentação das exigências 

contidas no artigo 422, do Código de Processo Penal.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Alta Floresta/MT, 17 de janeiro de 2020.ROGER 

AUGUSTO BIM DONEGAJuiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000212-44.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO(A))

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000212-44.2016.8.11.0007 JOAO MARCOS GONCALVES 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para ciência acerca da juntada 

da Certidão de nascimento do autor averbada no Cartório de Iporã-PR. 

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 17 de janeiro de 

2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000212-44.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO(A))

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000212-44.2016.8.11.0007 JOAO MARCOS GONCALVES 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para ciência acerca da juntada 

da Certidão de Nascimento averbada no ID 27988545. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 21 de janeiro de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34135 Nr: 3210-22.2004.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete de Cácio Angelozi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Aparecido Skura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Lucilei 

Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) Ivan Aparecido Skura (CPF: 922.181.301-20), nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil. Sem dar ciência à parte contrária, 

providenciar-se-á, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros 

existentes em nome do(s) executado(s) até o valor indicado às fls. 

224/227 (R$ 23.903,30).Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 

24 (vinte e quatro horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de 

eventual indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas 

as partes.Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, 

desde logo, liberados. Momento em que, DEFIRO o pedido de consulta, via 

sistema RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da existência de 

bens registrados em nome da parte executada.Caso reste infrutífera as 

diligências deferidas acima, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180021 Nr: 2335-27.2019.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Revendedores Promenac Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Betoni, Delcídio Della Coletta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PROBST WERNER - 

OAB:29532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 Intimação da advogada Eline Alexandre Chagas, nos termos do art. 431 

da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8081 Nr: 18-38.1991.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Betoni, Delcídio Della Coletta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis C. Viriato, Nelson Luiz 

Barichello, Romeu Baco Caracanha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B, Antônio José General - OAB:3.848/MT, Francisco Anis 

Faiad - OAB:3520/MT, NOHAD ABDALLAH - OAB:18871, Wilmar David 

Lucas - OAB:4.136-A

 Intimação da advogada Eline Alexandre Chagas, nos termos do art. 431 

da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138971 Nr: 2419-33.2016.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Manochio, Maria Benedita Vicentini, Sheila 

Patrícia Manochio, Pamela Cristina Manochio, Claudiney Aparecido 

Manochio, Geisiane Manochio Alves, Jose Ademir Manochio, Laide de 

Lurdes Leonardi, Rosineide Manochio Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deorlanda Cantos Manochio - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Carlos Eduardo Furim, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137596 Nr: 1697-96.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete da Conceição Carvalho Rojas, Valdines Antonio 

Martins Rojas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes Rodrigues Teixeira

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

de Mato Grosso - OAB:, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 Intimação do advogado Carlos Eduardo Furim, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35055 Nr: 706-09.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABETE CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 Intimação do advogado Carlos Eduardo Furim, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23075 Nr: 937-07.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Elias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Helen Godoy da Costa - OAB:10.008/MT, Juliana 

Fonseca da Silveira - OAB:MT/9295, Luana de Castro - OAB:MT 

7745-E

 Intimação do advogado Celso Reis de Oliveira, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4482 Nr: 84-08.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Luiz Cunha, Maria Cristina Del Bosco 

Brunetti Cunha, Eutálio Bicudo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 Intimação do advogado Celso Reis de Oliveira, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18625 Nr: 3278-40.2002.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIeCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:14601-A

 Intimação do advogado Celso Reis de Oliveira, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27795 Nr: 155-63.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio Spletozer, João Valdeci Tomachak, Wilson 

José Guerra Fabiano, Sirlei Batista Rodrigues, Jaqueline Silveira Spletozer, 

Rafael Henrique Spletozer, Flaviane Aparecida Spletozer da Silva, 

Angelica Fernanda Silveira Spletozer Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Móveis Carbolin- 

DILAMAR ANTONIO CARBOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE D AVILA - 

OAB:28450-RS, Beratan Luiz Frandaloso - OAB:28.349-RS

 Intimação do advogado Celso Reis de Oliveira, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90236 Nr: 4593-25.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamazon - Ind. Com. e Exportação de Madeiras 

Ltda, Enso Paulo Tobaldini, Ivete Terezinha Ferreira Antunes, Danieli Maria 

Bergamasco, Graziela Antunes Tobaldini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 Intimação do advogado Celso Reis de Oliveira, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114261 Nr: 2709-19.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes da Silva Pego

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada Lucilei Volpe, nos termos do art. 431 da CNGC/MT, 

para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo prazo 

encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 234 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144165 Nr: 5279-07.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Caetano da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Lucilei 

Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Intimação da advogada Lucilei Volpe, nos termos do art. 431 da CNGC/MT, 

para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo prazo 

encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 234 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4848 Nr: 573-40.2000.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair José Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Bazzo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Wesley Rodrigues Arantes, nos termos do art. 

431 da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, 

cujo prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135991 Nr: 864-78.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFL, Patricia Felício de Souza, Patricia Felício de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Simoes Limoeiro - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Wilmar David Lucas, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61445 Nr: 1070-39.2009.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisson Pedroso Marques, Thais Pedroso Marques, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Bueno Marques - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Andre Juliano Peres Peres, nos termos do art. 431 

da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109904 Nr: 5436-82.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Marchiori Corte, Vilson Manoel 

Santana, Acir Batista, Pedro Corti, Inês Marchiori Corti, Santina Fernandes 

Batista, Paulo Antonio Cardoso, Luiza Fagor Cardoso, João Luiz Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 Intimação do advogado Andre Muniz Ribeiro, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002348-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

ALEX SANNDER CAMILO TOSO 05887433132 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002348-43.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP 

REQUERIDO: VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME, ALEX 

SANNDER CAMILO TOSO 05887433132 Vistos. Acolho o pedido de 

retificação do polo passivo, retirando-se ALEX SANNDER CAMILO TOSO 

do polo passivo, tendo em vista que tão somente é legitimo para receber a 

citação em nome da requerida VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA – 

ME. Promova-se a Escrivania as retificações. De outro norte, INDEFIRO o 

pedido REITERADO de realização de buscas e, DETERMINO que a parte 

autora comprove, no prazo de 30 (trinta) dias, a utilizações de meios 

ordinários para a localização da parte adversa (quais sejam: pesquisas 

junto ao DETRAN, Registro Imobiliário, junta comercial, bem como outras 

que independem de requisição judicial). Se após a realização das 

diligências necessárias, ainda assim, for desconhecido o paradeiro da 

parte ré, voltem-me os autos conclusos para a realização de buscas via 

sistema INFOJUD e BACENJUD, eis que o sistema RENAJUD não fornece 

informações acerca do endereço do cadastrado. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 21 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004496-90.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FACCIM BONINE OAB - ES22654 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004496-90.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL REQUERIDO: VALDECIR 

JOSE DOS SANTOS Vistos. DEFIRO PARCIALMENTE o pleito de ID. 

27986896. Nestes termos, CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a Caixa Econômica Federal instrua os autos com o comprovante de 

pagamento da taxa relativa à condução do Sr. Oficial de Justiça, eis que 

entendo que o prazo acima estabelecido é justo e razoável. CUMPRA-SE. 

Alta Floresta/MT, 20 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005396-73.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEVERSON OGLIARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005396-73.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

DEVERSON OGLIARI REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de Ação 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora alega ter 

sofrido acidente de trânsito que resultou na sua invalidez permanente. 

Com a inicial (ID. 27342115) foram juntados documentos via Sistema PJE. 

A inicial foi recebida (ID. 27350480), oportunidade em que fora 

determinada a citação da requerida. O requerido ofertou contestação (ID. 

28000620), pugnando pela improcedência do pedido, sob o fundamento da 

autora não ter provado os fatos constitutivos do seu direito. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, conforme ID. 28018356. 

Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Não havendo 

questões processuais pendentes de análise, DECLARO O FEITO POR 

SANEADO. Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez 

permanente da parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente 

de trânsito mencionado na inicial. Defiro o pedido e determino a realização 

de prova pericial. Para tanto, nomeio, como perita, a Drª. Fernanda 

Marchese Nishioka, CRM-MT 1939, que poderá ser encontrado nas 

dependências do Hospital Geral, razão por que, FIXO os honorários em R$ 

400,00 (quatrocentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte 

Requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de desistência da prova. Após, a comprovação do depósito por 

parte da requerida, intime-se a médica perita nomeada para que designe 

data para a realização da pericia, sendo que juntamente com o mandado 

de intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente 

seja comunicado a Srª. Perita que terá livre acesso a documentação 

juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 20 de janeiro de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004625-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PALMEIRAS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004625-95.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

LUCAS PALMEIRAS DE LIMA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se 

de Ação Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora 

alega ter sofrido acidente de trânsito que resultou na sua invalidez 

permanente. Com a inicial (ID. 25365873) foram juntados documentos via 

Sistema PJE. A inicial foi recebida (ID. 25389563), oportunidade em que 

fora determinada a citação da requerida. O requerido ofertou contestação 

(ID. 27347397), pugnando pela improcedência do pedido, sob o 

fundamento da autora não ter provado os fatos constitutivos do seu 

direito. A parte autora apresentou impugnação à contestação, conforme 

ID. 28008206. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Passo a apreciar a matéria preliminar arguida pelo demandado. Sabe-se 

que o valor da causa é o valor econômico a ela atribuído. Ou seja, o 

potencial proveito econômico para as partes que demandam a tutela 

jurisidicional. E equivale, então, à monetarização dos fatos e fundamentos 

jurídicos da causa. No caso dos autos pugna o autor pelo recebimento do 

Seguro Obrigatório DPVAT, no percentual de 100%(cem por cento) que 

corresponde a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nesse sentido, 

atribuiu ao valor da causa o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Rejeito, portanto, a preliminar levantada pela parte ré e, 

não havendo outras questões processuais pendentes, DECLARO O FEITO 

POR SANEADO. Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez 

permanente da parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente 

de trânsito mencionado na inicial. Defiro o pedido e determino a realização 

de prova pericial. Para tanto, nomeio, como perita, a Drª. Fernanda 

Marchese Nishioka, CRM-MT 1939, que poderá ser encontrado nas 

dependências do Hospital Geral, razão por que, FIXO os honorários em R$ 

400,00 (quatrocentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte 

Requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de desistência da prova. Após, a comprovação do depósito por 

parte da requerida, intime-se a médica perita nomeada para que designe 

data para a realização da pericia, sendo que juntamente com o mandado 

de intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente 

seja comunicado a Srª. Perita que terá livre acesso a documentação 

juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 20 de janeiro de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002431-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA BOROMELLO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002431-25.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: TAINA BOROMELLO BEZERRA Vistos. Cuida-se de “Ação 

de Retificação de Registro Civil” ajuizada por TAINA BOROMELLO 

BEZERRA CARDOZO DINIZ pretendendo a retificação de seu nome, a fim 

de se excluir o sobrenome marital "CARDOZO DINIZ" passando a constar 

TAINÁ BOROMELLO BEZERRA em seu registro de casamento por 

averbação e em seu registro de nascimento por anotação. Intimado para 

manifestar-se nos autos, permaneceu o MPE inerte. Vieram os autos 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Prefacialmente, cumpre anotar que o 

presente feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. A parte autora pretende excluir o 

sobrenome marital "CARDOZO DINIZ" passando a constar seu nome de 

solteira em seu registro de casamento por averbação e em seu registro de 

nascimento por anotação. Isso porque, aduz a mesma que jamais desejou 

de agregar para si o sobrenome de seu cônjuge e que, não se adaptou 

com este novo sobrenome marital "CARDOZO DINIZ". Pretende, portanto, a 

exclusão do sobrenome incorporado em virtude do casamento, 

restabelecendo o nome de solteira. Consigna-se que sobrenome marital 

não precisaria ser incluído, conforme prevê o Código Civil, Lei de Registros 

Públicos, Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. De forma 

que, se a inclusão não era obrigatória, portanto optativa, sua exclusão 

também o é. No caso, a inclusão do sobrenome marital trouxe problemas à 

parte autora, conforme por ela relatado. A certeza disso é que, como já 

dito, a parte autora não se reconhece com o sobrenome "CARDOZO 

DINIZ", por isso precisa retornar a ter em sua certidão de registro de 

casamento apenas o sobrenome que tinha antes do casamento. A Lei do 

Divórcio (Lei 6.515/77) modificou o artigo 240 do Código Civil de 1.916, 

estatuindo que a mulher pudesse acrescentar aos seus os apelidos do 

marido. Note-se que esse artigo 240 já falava em "acrescentar" os 

apelidos. E a lei vigente também menciona "acrescer" o sobrenome, e não 

se deve supor que alguma coisa mudou por causa disso, pois os 

vocábulos significam o mesmo. Código Civil de 2002, art. 1.565. § 1º 

Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome 

do outro. Percebe-se, portanto, que a retificação pleiteada pela parte 

autora é totalmente possível, eis que esta apenas deseja retornar a ter 

apenas o sobrenome do ascendente paterno e materno, tal qual consta em 

sua certidão de registro de nascimento. A lei, em dispositivo algum, 

menciona que a faculdade de continuar com todo o nome de solteira e 

acrescer a este o sobrenome do cônjuge só pode ser exercida na ocasião 

do casamento. O nome civil constitui direito essencial de todo ser humano, 

para que possa distinguir-se dos demais, classificando-se como 

personalíssimo, não havendo, portanto, que se falar em preclusão de 

direito. Deste modo leciona Pablo Stolzi, em sua obra Novo Curso de Direito 

Civil, volume I, páginas 151 e 152: "Os direitos da personalidade são 

dotados de certas particularidades, que lhes conferem posição singular no 

cenário dos direitos privados. Assim os direitos da personalidade são: 

absolutos, gerais, extrapatrimoniais, indisponíveis e imprescritíveis. A 

imprescritibilidade dos direitos da personalidade deve ser entendida no 

sentido de que inexiste um prazo para seu exercício, não se extinguindo 

pelo seu não uso". Vale ressaltar que, além de serem os direitos da 

personalidade imprescritíveis, não há na legislação nenhum dispositivo 

vedando que, na constância do casamento, o cônjuge que suprimiu um 

nome de família volte a tê-lo ou que o cônjuge que não acrescentou o 

patronímico do marido acrescente-o. Veja: EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. 

REGISTRO CIVIL DE CASAMENTO. RETIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE 

SOBRENOME. RECURSO PROVIDO. Retificação de registro. É direito de o 

cônjuge acrescer ao seu sobrenome o do outro. Havendo supressão do 

sobrenome é perfeitamente possível a retificação para que conste do 

nome do cônjuge o seu apelido anterior, não havendo qualquer vedação 

legal neste sentido. Provimento do recurso. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

REGISTROS PÚBLICOS. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DO 

PATRONÍMICO PATERNO EXCLUÍDO POR OCASIÃO DO CASAMENTO. 

CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 57, § 2º DA LEI Nº 6.015/73 E DO § 

2º DO ART. 1565 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO. As retificações 

nos assentamentos civis serão possíveis quando devidamente justificadas 

e se restarem demonstradas a inexistência de prejuízo a terceiros e 

provas das alegações. É cabível a inserção do apelido do ascendente 

paterno, vez que não prejudica o nome já adotado e busca a preservação 

da origem familiar. Ex positis e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 109, § 4º da Lei nº 6.015/73, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para o fim de DETERMINAR a RETIFICAÇÃO do registro de 

casamento por averbação e do registro de nascimento por anotação, da 

parte autora TAINÁ BOROMELLO BEZERRA CARDOZO DINIZ para excluir 

o sobrenome marital "CARDOZO DINIZ" passando a constar TAINÁ 

BOROMELLO BEZERRA. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE 

mandado de averbação ao Registro Civil competente, na forma do artigo 

57 da Lei nº 6.015/73, determinando ao Senhor Oficial que encaminhe, no 

prazo de cinco (05) dias, cópia do referido registro já alterado para que 

seja anexado a estes autos. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUSTAS na 

forma da Lei. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após tudo 

cumprido e devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe. Alta Floresta/MT, 21 de janeiro de 2020. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002794-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE LIMA DA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002794-80.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): REGIANE DE LIMA DA SILVA DE SOUZA RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REGIANE 

DE LIMA DA SILVA à sentença de ID. 25635092. Alega que há omissões 

na sentença embargada, no que diz respeito ao julgamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, eis que este Magistrado condenou o autor ao 

pagamento de honorários por ter a ré sucumbido em parte mínima do 

pedido. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a 

sentença embargada não padece de qualquer omissão ou contradição, 

pelo que a mantenho em sua integralidade. Logo, verifica-se que o 

inconformismo da Embargante com a sentença embargada deverá ser 

deduzido através da via recursal própria. ISTO POSTO, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e mantenho a sentença 

embargada em sua integralidade. No que diz respeito à apelação de ID. 

27355421, INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões 

recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, 

do NCPC, o qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as 

matérias a que se refere o §1º do art. 1.009. Havendo apelação adesiva 

ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE o apelante para apresentar 

contrarrazões ou manifestar-se a respeito das preliminares, no prazo de 

15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do art. 1.009, do novo códex 

adjetivo civil. Insta salientar que os prazos processuais são contados nos 

termos do art. 219 da referida Lei. Após as providências necessárias, nos 

termos do artigo 1011 do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 

1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o 
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disposto no artigo 346 da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 12 de dezembro de 2019. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003363-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PATRICK MORAES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003363-81.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): IGOR PATRICK MORAES BATISTA RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IGOR PATRICK 

MORAES BATISTA à sentença de ID. 25631802. Alega que há omissões 

na sentença embargada, no que diz respeito ao julgamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, eis que este Magistrado condenou o autor ao 

pagamento de honorários por ter a ré sucumbido em parte mínima do 

pedido. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a 

sentença embargada não padece de qualquer omissão ou contradição, 

pelo que a mantenho em sua integralidade. Logo, verifica-se que o 

inconformismo da Embargante com a sentença embargada deverá ser 

deduzido através da via recursal própria. ISTO POSTO, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e mantenho a sentença 

embargada em sua integralidade. No que diz respeito à apelação de ID. 

27346529, INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões 

recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, 

do NCPC, o qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as 

matérias a que se refere o §1º do art. 1.009. Havendo apelação adesiva 

ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE o apelante para apresentar 

contrarrazões ou manifestar-se a respeito das preliminares, no prazo de 

15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do art. 1.009, do novo códex 

adjetivo civil. Insta salientar que os prazos processuais são contados nos 

termos do art. 219 da referida Lei. Após as providências necessárias, nos 

termos do artigo 1011 do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 

1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o 

disposto no artigo 346 da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 12 de dezembro de 2019. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002823-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (AUTOR(A))

ADRIANA CONDE COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH SILVA DE SOUSA (REU)

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Eliete Cevins da Costa (CONFINANTES)

RAIMUNDA NONATA GONCALVES COSTA (CONFINANTES)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS SILVA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002823-96.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): ADRIANA CONDE COSTA, LUIS AUGUSTO CUISSI REU: 

ELIZABETH SILVA DE SOUSA, INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO 

E COLONIZACAO LTDA - EPP Vistos. Trata-se de “Ação de Usucapião 

Ordinária” ajuizada por ADRIANA CONDE COSTA CUISSI e LUIS AUGUSTO 

CUISSI em desfavor de ELIZABETH SILVA DE SOUSA e INDECO – 

INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA. Em que 

objetivam, em síntese, a declaração de domínio, através da usucapião, da 

Parte Requerente sobre o imóvel com área de 1.000,00m² (um mil metros 

quadrados), contendo um prédio com área de 257,94m², denominado lote 

20, quadra 12, situado no Setor A, em Alta Floresta/MT. Com a inicial (ID. 

14579573) foram juntados documentos. Recebida a inicial ao ID 14583976. 

A Parte Ré INDECO apresentou contestação ao ID. 15156801, alegando 

preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pugnando, por fim, pela 

improcedência da demanda. A parte autora informou o atual endereço da 

requerida Elizabeth aos IDs. 16142282 e 1757461. Devidamente citada, a 

Ré Elizabeth manteve-se inerte. As Fazendas Públicas, devidamente 

intimadas, manifestam-se desinteressadas no presente feito. A parte 

autora manifestou-se ao ID. 21016714, pugnando pela procedência da 

demanda. Despacho saneador proferido ao ID. 21270872. Designada e 

realizada a audiência de instrução e julgamento, foi realizada a inquirição 

de uma testemunha (ID. 25786668). Pela requerida INDECO, houve o 

reconhecimento da posse da parte autora sob o imóvel, todavia, requer 

que sejam afastados os ônus sucumbenciais, eis que em verdade foi a 

própria parte autora, com sua desídia na regularização/transferência da 

propriedade, quem deu causa ao ajuizamento da apresente ação. 

Vieram-me os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Como consignado no relatório, busca a parte autora obter a declaração de 

propriedade da área que sustentam exercer a posse e residir há, 

aproximadamente, 04 (quatro) anos. Verifica-se que a parte autora 

adquiriu a posse da área de Elizabeth Silva de Sousa, detentora do imóvel 

há mais de 15 (quinze) anos, sendo que este, originalmente, foi adquirido 

por Alcides Pereira Pinto, em 15 de janeiro de 1985, da ré INDECO. 

Invocam em seu favor o instituto da Usucapião Extraordinária capaz de 

consolidar a propriedade em nome da parte possuidora. Trata-se de 

espécie regulada pelo artigo 1.238 do Código Civil, que preceitua in verbis: 

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir 

como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de 

título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por 

sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de 

Imóveis”. Registre-se que o prazo estabelecido no artigo em comento é 

reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no 

imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de 

caráter produtivo (parágrafo único do art. 1.238 do CC). Nesse viés, é de 

concluir que a usucapião extraordinária, regida pelo artigo 1.238 do Código 

Civil, tem como pressupostos a existência de posse mansa, pacífica, 

ininterrupta, animus domini e prazo de 15 anos, não exigindo justo título e 

boa-fé. A respeito do assunto segue a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO 

DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E 

ININTERRUPTA. LAPSO TEMPORAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ARTIGO 333, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. 

ACESSIO POSSESSIONIS - REQUISITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. Para o acolhimento da usucapião exige-se, apenas, 

o exercício da posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, de forma 

contínua, pelo período previsto em lei. É do autor, porém, o ônus da prova 

dos fatos constitutivos de seu direito, de conformidade com o disposto 

artigo 333, inciso I, do Código Processo Civil. Comprovados os requisitos 

ensejadores à usucapião extraordinária, bem como a posse exclusiva e 

os demais requisitos legais, a procedência do pedido é medida que se 

impõe, conforme disposto no art. 1.238, § único, do Código Civil. É 

permitida a posse para fins de usucapião exercida por condômino/herdeiro 

de forma exclusiva sobre a coisa certa.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.12.025876-2/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2014, publicação da súmula em 

21/11/2014) “APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO DE BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Requisitos para a aquisição da 

propriedade implementados, no caso concreto, visto que, comprovada a 

posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini alegada. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. “(Apelação Cível Nº 70060472909, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago 

Saraiva, Julgado em 20/11/2014) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS 

PREENCHIDOS – ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – 
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SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, 

os possuidores estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e 

provaram sua posse pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há 

mais de 10 anos, exercida com animus domini. Demonstrada a presença 

dos requisitos insertos no artigo 1238 do Código Civil para a declaração da 

prescrição aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” 

(TJMT, Ap, 71203/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 

06/11/2014) No caso em apreço, ao que consta nos autos, a posse da 

parte autora possui o animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é 

violenta e nem clandestina, pois houve citação de todos os possíveis 

interessados e, o mais importante, o requerido não se opõem ao pedido da 

autora, bem como, pela análise da cadeia possessória, há mais de 15 

(quinze) anos estabelecem os possuidores no imóvel suas moradias. 

Outrossim, a prova documental revela como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora. Desta feita, restando comprovados os 

requisitos exigidos pela legislação civil pátria para a caracterização da 

usucapião extraordinária, impõe-se a declaração da aquisição da 

propriedade do imóvel pela autora por meio de usucapião. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio de ADRIANA CONDE 

COSTA CUISSI e LUIS AUGUSTO CUISSI sobre o imóvel descrito na 

petição inicial, qual seja, o imóvel com 1.000 m2, lote n° 20, quadra 12, 

setor A, registrado no cartório de Registro de imóveis de Alta Floresta, sob 

a matrícula n° 22.618 e, por conseguinte, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. DEIXO de condenar a parte requerida nas verbas de sucumbência, 

uma vez que não opôs resistência à pretensão deduzida na petição inicial. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao CRI local, fazendo-se acompanhar 

de: a) cópia da presente sentença (artigo 1.238 do Código Civil), 

fazendo-se acompanhar da certidão de trânsito em julgado da sentença; 

b) nome completo da parte autora, a nacionalidade, o estado civil, a 

profissão, os números do RG e do CPF, endereço. Se pessoa jurídica é 

indispensável constar a razão social, o número do CNPJ e o endereço da 

sede. Sendo a parte autora casada, informação e qualificação completa 

do cônjuge (o nome completo, a nacionalidade, o estado civil, a profissão, 

os números do RG e do CPF, endereço). Informação do regime de bens 

adotado, bem como se a celebração do casamento se deu antes ou após 

a vigência da Lei n. 6.515/77. No caso do regime de bens adotado 

depender de pacto antenupcial, informar o número, a data e o local do 

registro do pacto; c) indicar o registro anterior (matrícula); d) Cópia 

autenticada das seguintes peças processuais: sentença/acórdão, 

memorial descritivo e planta do imóvel; e) cópia da folha do demonstrativo 

do carnê do IPTU, se o imóvel for urbano. Sendo rural, apresentar certidão 

negativa do ITR ou o comprovante de pagamento dos últimos 05 anos 

desse. Apresentar ainda comprovante de pagamento do CCIR. Observo 

que se o autor não for beneficiário da assistência judiciária gratuita é 

indispensável a apresentação da DIAT para que seja possível verificar o 

valor venal do imóvel. Consigno, por fim, que a expedição do presente 

mandando não isenta a parte autora ao pagamento do ITB. Caso não haja 

nos autos todos os documentos necessários para a expedição do referido 

mandando, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instrua os autos com os mesmo, sob pena de arquivamento do feito, 

servindo, em decorrência disso, a presente sentença meramente 

declaratória da aquisição da propriedade imóvel. Por fim, remetam-se os 

autos AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 21 de janeiro de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº 2/2020

O Doutor CARLOS AUGUSTO FERRARI, Juiz de Direito Diretor do Fórum 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO a pauta de julgamento dos processos criminais para a 

Primeira Reunião Ordinária do Egrégio Tribunal do Júri Popular desta 

Comarca, com início previsto para o dia 23 de janeiro do corrente ano, às 

sete horas e trinta minutos (horário mato-grossense), no Plenário do 

Tribunal do Júri Popular anexo ao Edifício do Fórum local;

 RESOLVE:

ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelos 

Oficiais de Justiça desta Comarca:

23.1.2020 SIRLENE APARECIDA SILVA

7h30min(MT) BENEDITO VENTURA GONÇALVES DA SILVA

13.2.202

7h30min(MT) SANDRA CRISTINA BARRETO

 ANTONIO CÉSAR SANTOS

 18.2.2020 DUZELINA BENTO DA CRUZ

7h30min(MT) WALDECY FRANCISCO DA SILVA

 Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Barra do Garças, 20 de janeiro de 2020.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

PORTARIA nº 3/2020

O Doutor CARLOS AUGUSTO FERRARI, Juiz de Direito Diretor do Fórum 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO a pauta de julgamento dos processos criminais para a 

Primeira Reunião Ordinária do Egrégio Tribunal do Júri Popular desta 

Comarca, com início previsto para o dia 23 de janeiro do corrente ano, às 

sete horas e trinta minutos (horário mato-grossense), no Plenário do 

Tribunal do Júri Popular anexo ao Edifício do Fórum local;

 RESOLVE:

ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelas 

Auxiliares Judiciárias desta Comarca:

23.1.2020 MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES SANTIAGO

7h30min(MT) CREONICE DE OLIVEIRA

13.2.2020 MARIA CRISTINA DAMÁSIO DA SILVA

7h30min(MT) CREONICE DE OLIVEIRA

18.2.2020 MARIA CRISTINA DAMÁSIO DA SILVA

7h30min(MT) CREONICE DE OLIVEIRA

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Barra do Garças, 20 de janeiro de 2020.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

* A Portaria n. 11/2020 completa, que trata da escala de plantão para o 

mês de fevereiro de 2020, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário 

da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

PORTARIA N. 10/2020-CNparO Doutor CARLOS AUGUSTO FERRARI, Juiz 

de Direito Diretor do Fórum em Substituição Legal desta Comarca de Barra 

do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...CONSIDERANDO que a servidora VANESSA FARIA DE FREITAS, 

Matrícula nº 21499, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de compensatória, no dia 14.1.2020;RESOLVE:     

DESIGNAR a servidora ANA CARLA DE CASTRO PENTEADO, Matrícula nº 

13598, Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, no dia 

14.1.2020.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.   Barra do Garças, 15 de 

janeiro de 2020.       CARLOS AUGUSTO FERRARI JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO   EM SUBSTITUIÇÃO LEGALDF/mgstable

 PORTARIA N. 10/2020-CNpar

O Doutor CARLOS AUGUSTO FERRARI, Juiz de Direito Diretor do Fórum 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora VANESSA FARIA DE FREITAS, Matrícula 

nº 21499, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da 

Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de compensatória, no dia 14.1.2020;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora ANA CARLA DE CASTRO PENTEADO, Matrícula nº 

13598, Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, no dia 14.1.2020.

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

 Barra do Garças, 15 de janeiro de 2020.
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 CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17774 Nr: 21-84.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Cassol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DA SILVA 

ARAUJO - OAB:3963/O, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:13984

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161342 Nr: 2208-45.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emanoela Gomes de Oliveira Durando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Ferreira da Silva, Zenaide Custódio 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Correa Martinelli 

- OAB:MT 15.036

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. Dessa 

forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315915 Nr: 11082-72.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claúdio Pereira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Nelmar Ltda, João Evangelista 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Ferreira dos Santos - 

OAB:MT 19.832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:MT/2.091, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181448 Nr: 3298-20.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clínica Odontológica - Dentista Popular

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613

 Em cumprimento à determinação de fl. 228, mormente o item 6, impulsiono 

o feito para que sejam intimadas as partes a se manifestarem sobre o 

laudo periciail encartado às fls. 252/293, no prazo comum de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268918 Nr: 243-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, Gilmar Moura Nascimento - OAB:MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIA SOLICITADA PELO 

Ministério Público

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se cumpra 

o parecer do Ministério Público: “Art. 791. Em quaisquer processos nos 

quais a manifestação do Representante do Ministério Público decorra de 

imposição legal, abrir-se-lhe vista dos autos no momento processual 

próprio, independentemente de determinação, mediante certidão de 

impulsionamento. Quando este requerer diligências no sentido de uma 

parte prestar informações, comprovar algo etc., intimar a parte a se 

manifestar ou a cumprí-la em 05 (cinco) dias. Atendida a exigência ou 

expirado o prazo, dê-se-lhe nova vista dos autos”. Assim, impulsiono o 

feito para que seja intimado pessoalmente Ronaldo de Miranda Filho para 

que apresente certidão de óbito do requerido, Ronaldo de Miranda, em 10 

(dez) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 265094 Nr: 16229-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. da Conceição e Conceição Ltda Me, G. 

M. J. Transportes Ltda, Maria dos Santos Braz Rezende, Geison Vicente 

da Conceição, Jadiel Vicente da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Vistos em correição.

Inicialmente, observando que no próprio contrato (fls. 98/103) há bem 

indicado em garantia real do débito, em consonância com o art. 835, §3° do 

CPC, determino a penhora e avaliação dos bens descritos às fls. 107 dos 

autos.

Após a apresentação da avaliação, intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre o respectivo laudo, sob pena 

de aceitação tácita. Havendo discordância acerca da avalição, façam-me 

os autos conclusos.

Anuindo as partes à avaliação, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, como entender de direito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de arquivamento da execução.

 Intime-se e cumpra-se..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317907 Nr: 12102-98.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 32 de 569



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Barbosa Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 

15.724, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para que 

manifeste acerca da contestação de fls. 36/53, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 320066 Nr: 13088-52.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno de Lima Lula Freitas Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Marques - 

OAB:20607-A

 Ante o exposto, em juízo de retração, revogo a liminar de busca e 

apreensão anteriormente concedida por este juízo, expeça-se IMEDIATO 

mandado de restituição do veículo em favor do requerido com máxima 

urgência. Por fim, prestem as informações ao Exmo. Des. Relator do 

Agravo de Instrumento nº1000123-03.2020.8.11.0000, Dr. Sebastião 

Barbosa Farias. Cumpra-se COM MÁXIMA URGÊNCIA. Intimem-se as 

partes para conhecimento desta decisão.Barra do Garças/MT, 20 de 

janeiro de 2020.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265094 Nr: 16229-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. da Conceição e Conceição Ltda Me, G. 

M. J. Transportes Ltda, Maria dos Santos Braz Rezende, Geison Vicente 

da Conceição, Jadiel Vicente da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Impulsiono os presentes autos para publicação via DJE a decisão de 

fls.112, tendo em vista que o Advogado da parte Executada não estava 

devidamente cadastrado nos autos. Sendo assim, segue a supracitada 

decisão: "Vistos em correição. Inicialmente, observando que no próprio 

contrato (fls. 98/103) há bem indicado em garantia real do débito, em 

consonância com o art. 835, §3° do CPC, determino a penhora e avaliação 

dos bens descritos às fls. 107 dos autos. Após a apresentação da 

avaliação, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestarem sobre o respectivo laudo, sob pena de aceitação tácita. 

Havendo discordância acerca da avalição, façam-me os autos conclusos. 

Anuindo as partes à avaliação, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, como entender de direito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de arquivamento da execução. Intime-se e cumpra-se”.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária - matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155904 Nr: 8020-05.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Arcanjo de Freitas, Antonio Godoy Batista, 

Juvenal Rodrigues de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Ambrósio Alves, Lucimara de 

Abreu Alves, Ondas Alves, Wiara de Abreu Alves da Silva, Weber Alves 

de Abreu, Felisberto Alves, Ivone Alves Rodrigues, Ione Alves de Oliveira, 

José Marcos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, providencie o devido recolhimento das custas 

processuais remanescentes (fls. 177), sob pena da penalidade prevista 

no art. 290 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296788 Nr: 648-24.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bueno Vilela, Ana Lúcia Correia Cação Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia s/a

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

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 648-24.2019.811.0004, 

Protocolo 296788, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296789 Nr: 649-09.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bueno Vilela, Ana Lúcia Correia Cação Bueno, 

Antônio Bueno Junior, Virgilio Bueno Vilela de Moraes, Marilia Peloso de 

Castilho Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia s/a

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

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:17088/O, Elisangela Hasse - OAB:8689/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 649-09.2019.811.0004, 

Protocolo 296789, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286071 Nr: 10690-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bueno Vilela, Ana Lúcia Correia Cação 

Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:9749-B/MT, Fernando César Bortolaia - OAB:MT 

5.444

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 10690-69.2018.811.0004, 

Protocolo 286071, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286070 Nr: 10689-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bueno Vilela, Ana Lúcia Correia Cação 

Bueno, Antônio Bueno Junior, Virgilio Bueno Vilela de Moraes, Marilia 

Peloso de Castilho Bueno
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:17088/O, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:9749-B/MT, FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA - 

OAB:5.444/MT, Fernando César Bortolaia - OAB:MT 5.444

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 10689-84.2018.811.0004, 

Protocolo 286070, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77376 Nr: 874-15.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertiverde Comércio & Representações de Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José quiste, Margarida de Almeida Quiste, 

Sergio Luiz da Silva Filho, Rosangela Maria Quiste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Couto Lacerda - 

OAB:28881/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio de Moraes e Paiva - 

OAB:12.975/GO, Kassyo Rezende Barcelos - OAB:MT 15.260

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KASSYO REZENDE 

BARCELOS, para devolução dos autos nº 874-15.2008.811.0004, 

Protocolo 77376, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297825 Nr: 1179-13.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Fernandes Moreira, Gean Fernandes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora Fernandes dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayana Gonçalves Rosa - 

OAB:22438/B, Patricia Costa de Menezes - OAB:MT 25.321/0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PATRICIA COSTA DE 

MENEZES, para devolução dos autos nº 1179-13.2019.811.0004, 

Protocolo 297825, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296274 Nr: 350-32.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da justificativa e documentos de fls. 93/104 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263841 Nr: 15386-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Franco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dério Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023, Samuel Gomes Machado de Souza - OAB:23379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43767 Nr: 5358-15.2004.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURO GOMES 

PIAUI, para devolução dos autos nº 5358-15.2004.811.0004, Protocolo 

43767, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182807 Nr: 4516-83.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Raimunda de Souza Cruz Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 Diante do exposto, na forma do artigo 535, §2º, do CPC, uma vez que 

tanto pela exequente quanto pela executada não foram observadas as 

regras fixadas pelo STJ, consubstanciado no entendimento do STF, rejeito 

a impugnação e determino à parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, corrigir o valor da execução, de modo a aplicar:a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.Com a 

apresentação do cálculo, manifeste-se o executado em 15 (quinze) dias e, 

após, conclusos.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 15 de janeiro de 

2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199557 Nr: 3418-29.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anilta Gomes, Divina Maria de Fatima Ramos, José Maria 

Alves Vilar, Jair Oliveira Sobrinho, Eleidimar Vilela de Moraes, Edna Sena 

de Lima, Valdelino da Silva Santos, Noêmia Souza da Silva, Valdivino 

Martins de Freitas, Maria Jaira da Silva, Maria Socorro Próspero da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, julgo improcedente a 

pretensão.Condeno os autores ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, consoante previsão 

do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Todavia, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade da justiça gratuita.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 15 de janeiro de 2019.Carlos Augusto 

Ferrari Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196113 Nr: 1453-16.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORELLO - 

OAB:112.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Autos: 1453-16.2015.811.0004 – Código: 196113Vistos.Tratam-se de 

embargos de declaração em que se busca pronunciamento judicial em 

face de omissão na sentença prolatada.É o relatório.Dispensa-se a 

intimação do embargado, nos termos do § 2º do artigo 1.023 do Código de 

Processo Civil.Os embargos são tempestivos, nos termos do artigo 1.023 

do CPC, entretanto não há como acolhe-los, porque o que se pretende é 

espécie de juízo de retratação da decisão prolatada, providência vedada 

porquanto os embargos não se prestam para tanto.Os vícios que 

autorizam o manejo dos embargos devem estar inseridos e intrínsecos ao 

próprio pronunciamento judicial, revelando-se defeso considerar dados 

externos.Calha a transcrição:Finalidade. Os EDcl têm finalidade de 

completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à 

correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, 

modificador ou infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm 

sido recebidos pela jurisprudência como agravo interno – v. coments. CPC 

1021 ). Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 

I, redação da L 8950/94 1.º). A LJE 48 caput, que admitia a interposição 

dos embargos em caso de dúvida, teve a redação alterada pelo CPC 1078 

, o qual equipara as hipóteses de cabimento de embargos no 

microssistema dos juizados especiais às do CPC. (Comentários ao código 

de processo civil – livro eletrônico - Nélson Nery Junior, Rosa Maria 

Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). Assim, 

não estão presentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois conclusão 

contrária aos interesses da parte não configura omissão hábil a justificar o 

manejo dos embargos.Não há, portanto, qualquer omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material na decisão. A pretensão do embargante é a 

retratação do juízo, de modo que não acolho os 

embargos.Intime-se.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 16 de janeiro de 

2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 325460 Nr: 468-71.2020.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, diante do exposto, por não restarem demonstrados todos os 

requisitos autorizadores da medida liminar, indefiro-a. Notifique-se a 

autoridade tida como coatora a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações necessárias, inclusive sobre a alegação do 

arquivamento prematuro do procedimento administrativo, sem a devida 

decisão final do Chefe do Poder Executivo (Lei 12.016/09, art. 7º inciso 

I).Após, com ou sem as informações, dê vistas dos autos ao Ministério 

Público pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 12.016/09)Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 3005 Nr: 1225-08.1996.811.0004

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio da Silva Barreto Neto, Espólio de José 

de Barros Souza, Maria das Dores Maione, Raimunda Rego Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Procurador do Município de Barra do 

Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

Edson Azolini - OAB:MT 3094, FATIMA SUELY RAMALHO DOS S 

CORBELINO - OAB:5037, LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - 

OAB:MT-19638, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Autos: 1225-08.1996.811.0004 (3005)

Autor: Município de Barra do Garças.

Réu: Espólio de José de Barros de Souza

SENTENÇA

Trata-se de ação de desapropriação proposta pela Município de Barra do 

Garças em face do espólio de José de Barros de Souza, em que, por meio 

do Decreto Municipal nº 1.624, de 09 de março de 1994, foi declarado de 

utilidade pública os lotes nº 26 e 27, Quadra nº 01, do loteamento Vila 

Maria Lúcia, nesta cidade.

 Avaliação realizada a fls. 86/89.

É o relatório do necessário.

A desapropriação está prevista na Constituição Federal representando 

uma das facetas do princípio a supremacia do interesse público sobre o 

privado, princípio este orientador da Administração Púbica.

Art. 5º, inciso XXIV: a lei estabelecerá o procedimento para 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 

social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os 

casos previstos nesta Constituição.

Com efeito, a desapropriação é a transferência compulsória da 

propriedade particular ou pública, de entidade de grau inferior para o 

superior, para o Poder Público ou seus delegados.

 Dessa forma, a desapropriação é o instrumento do qual se vale o Estado 

para remover obstáculos à execução de obras e serviços públicos; para 

propiciar a implantação de planos de urbanização; para preservar o meio 

ambiente contra devastações e poluições; e para realizar justiça social, 

com a distribuição de bens inadequadamente utilizados pela iniciativa 

privada

Nesse sentido, conforme diretrizes do dispositivo constitucional, o 

Decreto-Lei nº 3.365/41, devidamente recepcionado pela Constituição 

Federal de 1988, estabelece o procedimento para a desapropriação.

Em seu artigo 2º, caput, é estabelecido que qualquer bem poderá ser 

desapropriado desde que declarado de utilidade pública.

Ainda, é disposto no artigo 6º do mesmo diploma legal que “a declaração 

de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, 

Governador, Interventor ou Prefeito”.

Com isso, extrai-se dos autos que, por meio Decreto Municipal nº 1.624, 

de 09 de março de 1994, os lotes nº 26 e 27, descritos na petição inicial, 

foram declarados de utilidade pública para a construção de uma Unidade 

Municipal de Saúde.

Primeiramente, consigna-se que, no processo de desapropriação, o Poder 

Judiciário está limitado ao exame extrínseco e formal do ato expropriatório 

e, estando de acordo com a lei, dará prosseguimento a ação para admitir o 

depósito provisório dentro dos critérios legais, conceder a imissão na 

posse quando for o caso e, ao final, fixar justa indenização e adjudicar o 

bem expropriante.

 Seguindo o rito exposto nos artigos 11 e seguintes do Decreto-Lei nº 

3.365/41, a parte ré não concordou com o valor ofertado à indenização, 

razão pela qual fora realizada avaliação judicial.

Conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores e conforme o 

artigo 26 da lei de regência das desapropriações, o valor da indenização 
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deverá ser contemporâneo à avaliação.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA 

AGRÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO CONTEMPORÂNEO À DATA DA AVALIAÇÃO. 

JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. JUSTA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DOS JUROS 

COMPENSATÓRIOS EM IMÓVEL IMPRODUTIVO. POSSIBILIDADE. 

PARCELAS PAGAS EM TDA'S. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA. PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS. 

INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. 

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na 

hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação 

jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os 

votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos 

Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e 

completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, 

dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. II. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o valor 

da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à data da 

avaliação do perito judicial" (STJ, AgRg no REsp 1.434.078/RN, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/10/2015). 

No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.405.295/RN, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/02/2014; AgRg no 

AREsp 172.450/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 27/05/2014; AgRg no REsp 1.452.039/CE, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2014. (...) (STJ, 

REsp 1.479.898 – PE, Min. Assusete Magalhães, julgamento 01/03/2016).

Dito isso, não havendo vícios no processo judicial ou alegações capazes 

de desconstituir a avaliação realizada nos autos, a sua homologação é 

medida imperiosa.

Sendo assim, homologo, por sentença, a avaliação realizada a fls. 86/89, 

nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941, para, dessa forma, incorporar 

ao patrimônio do expropriante, Município de Barra do Garças, as áreas 

restantes descritas no Decreto Municipal nº 1.624, de 09 de março de 

1994.

Deverá o ente expropriante, diante da prévia imissão na posse, pagar aos 

expropriados juros compensatórios contados da data da efetiva imissão 

na posse, sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pelo 

ente público e o valor do bem ora fixado, nos termos do Artigo 15-A do 

Decreto-Lei nº 3.365/1941 e do precedente do STF (Plenário. ADI 2332/DF, 

Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/5/2018).

Expeça-se mandado de imissão de posse definitiva em favor do autor para 

que realize as inscrições pertinentes nas matrículas dos imóveis.

Expeçam-se editais, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Os valores deverão ser depositados em juízo para observância do artigo 

34 do Decreto-Lei.

Salienta-se que o valor a ser depositado a título de indenização deverá 

observar as orientações do Superior Tribunal de Justiça, exarado em sede 

de recurso repetitivo, REsp 1.495.146-MG, julgado em 22/02/2018, e no RE 

870.947/SE que dispõe que a correção monetária será calculada incidindo 

o IPCA-E e os juros de mora observará:

a) até dezembro/2009: 0,5% (capitalização simples), nos termos do art. 

15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941;

b) janeiro/2010 a abril/2012: 0,5% (capitalização simples), nos termos do 

art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC n. 62/2009), combinado com a Lei 

n. 8.177/1991;

c) a partir de maio/2012: o mesmo percentual de juros incidentes sobre a 

caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes 

a:

i) 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%;

ii) 70% da taxa SELIC ao ano, mensal, nos demais casos, nos termos do 

art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC n. 62/2009), combinado com a Lei 

n. 8.177/1991, com alterações da MP n. 567/2012 convertida na Lei n. 

12.703/2012.

No que concerne aos juros compensatórios, os índices previstos são os 

seguintes, nos termos da tese fixada no julgamento da ADI 2332/DF:

a) até 10/06/1997: 1% (capitalização simples), nos termos da Súmula n. 

618/STF e Súmula n. 110 do extinto TFR;

b) 11/06/1997 a 13/09/2001: 0,5% (capitalização simples), nos termos do 

art. 15-A, do Decreto-Lei n. 3.365/41, introduzido pela MP n. 1.577/97 e 

suas sucessivas reedições;

c) a partir de 14/09/2001: 1% (capitalização simples), nos termos da ADI 

2.332/DF, REsp 1.111.829/SP e Súmula n. 408/STJ.

Consiga-se, por oportuno, que as normas que tratam de regime monetário, 

incluindo as de correção monetária, tem natureza institucional e 

estatutária, insuscetíveis, inclusive, de disposição de vontade, razão pela 

qual sua incidência é imediata, alcançando situações de execução (STF, 

Plenário, ADPF 77/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgado em 16/5/2019).

Condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe 

de 5% (cinco por cento) do valor da diferença de cada imóvel (Art. 27, §1º 

do DEL nº 3.365/41).

Sentença sujeita a remessa necessária.

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

Barra do Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252672 Nr: 8116-10.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glauciene Alves Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Diante do exposto, na forma do artigo 485, IV, do CPC, julgo extinto o feito 

sem resolução de mérito da causa, por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.Custas e 

honorários de 10% sobre o valor do débito principal a serem pagos pelo 

executado.Com o trânsito em julgado, ao arquivo.P.R.I.C.Barra do 

Garças/MT, 17 de janeiro de 2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291604 Nr: 13937-58.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaristo Aragão Santos - 

OAB:24498/PR, LILIANE FERREIRA SOUSA - OAB:14.817, Maria Lucia 

Lins Conceição - OAB:15348/PR, Teresa Arruda Alvim - 

OAB:22129-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor da resposta apresentada pelo réu.

Por conseguinte, sem prejuízo de eventual julgamento, assino o prazo de 

05 (cinco) dias para as partes manifestarem se pretendem a produção de 

outras provas, indicando, em caso positivo, pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118342 Nr: 556-04.1986.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertisul S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terra Forte Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO MENDES 

NETO, para devolução dos autos nº 556-04.1986.811.0004, Protocolo 

118342, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 294205 Nr: 15405-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauir Freitas de Oliveira, Camilo Alves Serafim, 

Pablo Lopes de Jesus, JOSE ANTONIO DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izabela Alves Rodrigues - 

OAB:25227/0 OAB/MT, JOSÉ RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO 

- OAB:5486, Lucas Fernandes - OAB:OAB/MT 22.838, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa 

Saggin - OAB:MT 5.734

 1.Ante a decisão proferida no HC nº. 1000227-92.2020.8.11.0000, 

concedendo medida liminar, determino a expedição de alvará de soltura 

exclusivamente em favor do acusado José Antônio de Sousa Neto, 

devendo nele constar as condições fixadas pelo Eg. TJMT.

2.Cumpra-se, com urgência.

3.Após, conclusos para elaboração das informações requisitadas.

4.Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262232 Nr: 14395-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Felix Itacarambi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO FELIX ITACARAMBI, Cpf: 

06387834104, Rg: 3048122-8, Filiação: Clotilde Felix Itacarambi, data de 

nascimento: 19/05/1998, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

solteiro(a),  servente/mec.moto/marmorar ia/ jardineiro,  Telefone 

99209-2867/992815118. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO(A,S) RÉU(É,S), acima qualificado(a,s), do 

inteiro teor da denúncia, para OFERECER DEFESA PRÉVIA, por escrito, NO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Despacho/Decisão: DecisãoAutos nº 262232 RelatórioTrata-se de ação 

penal ajuizada pelo Ministério Público contra Leandro Félix Itacarambi, 

nascido em 19.05.1998, filho de Clotilde Félix Itacarambi, no qual lhe é 

imputada a conduta que se amolda ao tipo penal do art. 33, § 2°, c/c art. 

40. Inc. VI, ambos da Lei 11.343/06.Consta às fls. 32/33, laudo de exame 

pericial feito em laboratório forense com exame de constatação da droga 

apreendida, sendo esta identificada como substância análoga a 

maconha.No dia 21.09.2017 foi realizada audiência de custódia, em que se 

devolveu a liberdade ao flagrado, sendo esta condicionada à manutenção 

de endereço atualizado.Ante a decisão de fls. 49, foi expedido mandado 

de notificação para que o acusado apresentasse defesa prévia, 

entretanto, após tentativas de localizá-lo pelo endereço por ele declinado 

em sede policial, bem como no endereço apresentado na pesquisa junto 

ao SIEL- Sistema de Informações Eleitorais do TER-MT, este não foi 

encontrado.Dispositivoa)Notifique-se, por edital, conforme previsto no art. 

361 do Código de Processo Penal.b)Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 

13.01.20Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitor Eduardo Rocha 

Lima Castaldelli, digitei.

Barra do Garças, 20 de janeiro de 2020

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300064 Nr: 2376-03.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Vieira Reis Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON VIEIRA REIS JUNIOR, Cpf: 

04915492109, Rg: 16553250, Filiação: Leila Ferreira Bento e Wilson Vieira 

Ris, data de nascimento: 27/10/1998, brasileiro(a), natural de Ribeirão 

Cascalheira-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 99647-4476. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO(A,S) RÉU(É,S), acima qualificado(a,s), do 

inteiro teor da denúncia, para OFERECER DEFESA PRÉVIA, por escrito, NO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Despacho/Decisão: DecisãoAutos de cód. 300064Trata-se de denúncia 

movida pelo Ministério Público em desfavor de Wilson Vieira Reis Júnior, 

nascido em 27.10.1998, filho de Leia Ferreira Bento, natural de Ribeirão 

Cascalheira-MT, com endereço indicado na Rua Ana Cláudia, s/n, Bairro 

Jardim Nova Barra Sul, na cidade de Barra do Garças-MT, imputando-lhe 

fatos que se amoldam no artigo 33, § 2º, da Lei n° 11.343/06 e art. 244-B 

da Lei 8.069/90. Na denúncia de fls.01-C/01-D, constam os requisitos 

previstos no artigo 41 do CPP. Incabível a suspensão condicional do 

processo, pois a acusação é tipificada no art. 33, caput, da Lei 

11.343/06.Do exposto: a)Proceda-se à notificação pessoal do réu, para 

oferecimento de defesa prévia, por escrito, por intermédio de defesa 

técnica no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 55 da Lei 11.343/06, 

informando-o que se não o fizer ser-lhe-á nomeado Defensor 

Público.b)Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 6.11.2019Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitor Eduardo Rocha 

Lima Castaldelli, digitei.

Barra do Garças, 20 de janeiro de 2020

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306187 Nr: 5709-60.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Oliveira dos Santos, Sara Cristina 

Dias Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS, 

Cpf: 70559717130, Rg: 6501707, Filiação: Cledimar Oliveira dos Santos, 

data de nascimento: 04/05/1999, brasileiro(a), natural de Santo Antonio da 

Barra-GO, solteiro(a), tatuador, Telefone 64-99255-2679. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO(A,S) RÉU(É,S), acima qualificado(a,s), do 

inteiro teor da denúncia, para OFERECER DEFESA PRÉVIA, por escrito, NO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Despacho/Decisão: DecisãoAutos de cód. 3061871)RelatórioTrata-se de 

denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor dos acusados, Sara 

Cristina Dias Figueiredo, nascida em 03.08.1992, filha de Mário Sérgio 

Pereira Figueiredo e de Valdivina Lardes Dias, e Washington Oliveira dos 

Santos, nascido em 04.05.1999, filho de Cleidimar Oliveira dos Santos, 

incursos, em tese, no art. 33, caput da Lei n°11.343/06.Os acusados 

foram presos em flagrante delito em 27.11.2018 (fl. 02).Em sede de 

audiência de custódia o flagrante foi relaxado (fls. 74/75).Na denúncia de 

fls. 01-C/01-E, constam os requisitos previstos no artigo 41 do 

CPP.Incabível a suspensão condicional do processo, pois a acusação é 

tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.Do exposto: a)Proceda-se à 

notificação pessoal dos réus para oferecimento de defesa prévia, por 

escrito, por intermédio de defesa técnica no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme art. 55 da Lei 11.343/06, informando-os que se não o fizer 

ser-lhe-á nomeado Defensor Público.b)Cumpra-se.Barra do Garças, 

07.08.2019Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitor Eduardo Rocha 

Lima Castaldelli, digitei.

Barra do Garças, 20 de janeiro de 2020

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294212 Nr: 15411-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Nogueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAQUEL NOGUEIRA DOS SANTOS, Cpf: 

02316414192, Rg: 5147307, Filiação: Maganete Aparecida dos Santos e 

Clerison Nogueira da Silva, data de nascimento: 25/08/1987, brasileiro(a), 

natural de Goiânia-GO, convivente, do lar, Telefone 99230-2526. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO(A,S) RÉU(É,S), acima qualificado(a,s), do 

inteiro teor da denúncia, para OFERECER DEFESA PRÉVIA, por escrito, NO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Despacho/Decisão: DecisãoAutos de cód. 294212Trata-se de denúncia 

ofertada pelo Ministério Público em desfavor da acusada Raquel Nogueira 

dos Santos, nascida em 25.08.1987, filha de Clerison Nogueira da Silva e 

de Maganete Aparecida dos Santos, incursa, em tese, no art. 33, caput, 

da Lei nº 11.343/06.Presa em flagrante no dia 22.10.2018 (fl.02).Pela 

autoridade policial foram ouvidas as testemunhas Osmair Silva Guimarães 

(fls.04/05), Emerson Sousa dos Santos (fls.06/07), Weides Aleixo da Silva 

(fl.08), interrogados Valdemar José Pinto (fls.09/10) e Raquel Nogueira 

dos Santos (fls.14/15).Consta no caderno inquisitorial BO nº 2018.330114 

(fls.19/20-v), termo de apreensão (fl.21), laudo de constatação (fls.24/25) 

e termo de entrega (fl.28).Concedida a liberdade provisória no dia 

23.10.2018(fls56/56-v), mediante cautelares: “I – comparecimento a todos 

os atos do processo; II – proibição de se mudar da cidade de Barra do 

Garças/MT e de endereço sem autorização do Juízo ou dela se ausentar 

por mais de 08 (oito) dias sem prévia comunicação, sob pena de 

decretação de sua prisão preventiva. III – não cometer novos delitos.” Com 

expedição de alvará de soltura (fl.59), cumprido no dia 23.10.2018 

(fl.60).Ante denúncia de fls.01-D/01-F, notifique-se a acusada Raquel 

Nogueira dos Santos, para que, por intermédio de defesa técnica, 

apresente defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na qual 

poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e, arrolar até 05 (cinco) testemunhas, cientificando-lhe, que, se não 

apresentar resposta no prazo legal ser-lhe-á nomeado Defensor Público, 

nos termos do art.55, § 3º, da Lei 11.343/06.Com a defesa prévia, 

conclusos para o disposto no art.56, da Lei 11.343/06.Cumpra-se.Barra do 

Garças, 29.03.2019Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitor Eduardo Rocha 

Lima Castaldelli, digitei.

Barra do Garças, 20 de janeiro de 2020

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 237270 Nr: 14295-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Moreira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1.Considerando que a sentença proferida é absolutória, bem como que 

não houve destinação do valor constante à fl. 53, não obstante o tenha 

havido quanto aos demais bens, determino sua imediata restituição ao 

acusado.

2.Intime-se o acusado para que no prazo de 05 (cinco) dias, indique seus 

dados bancários para expedição do respectivo alvará de levantamento de 

valores.

3.Informado os dados, expeça-se o alvará de levantamento de valores.

4.Após, arquive-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 262306 Nr: 14434-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribamar de Souza e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - 

OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:19.832/0

 Vistos.1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a 

defesa preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese 

defensiva necessita da produção de provas, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 14h00min 

(horário de Mato Grosso), conforme dispõe o artigo 399 do Código de 

Processo Penal.2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente 

decisão servirá como:MANDADO DE CITAÇÃO para o(s) réu(s). 

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).CARTA 

PRECATÓRIA para quem possui domicílio em outra comarca.Ofício 

requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência. 3 – Defiro o pedido de fls. 52, retire-se o nome da procuradora 

do cadastro dos autos.4 –Intime-se o Ministério Público e a Defesa.Barra 

do Garças/MT, 15 de janeiro de 2020.Marcelo Sousa Melo Bento de 

ResendeJuiz de DireitoPessoas a serem intimadas:1) Réu a ser 

interrogado: JOSÉ RIBAMAR DE SOUZA E SILVA, vulgo “Caique”. 

Endereço: Andarilho, Barra do Garças/MT, Telefone: 64-99917-0262.2) 

Vítima(s): MARIA EURIPA PEREIRA. Endereço: Br-070, Km 155, Vila 

Paredão Grande, Zona Rural, General Carneiro/MT, Telefone: 66 

3449-1047.MARIA ANTÔNIA DO AMARAL CARVALHO. Endereço: Br-070, 

Km 156, Vila Paredão Grande, Zona Rural, General Carneiro/MT, telefone: 

66 99955-4299.IRENE DE SOUSA ALVES. Endereço: Br-070, Km 156, Vila 

Paredão Grande, Zona Rural, Distrito de Paredão Grande/MT.3) 

Testemunha(s): PM CARLITO FIGUEIREDO;PM WESLEY REGE BATISTA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 324491 Nr: 15244-13.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 No que tange a alegação de ausência de dolo específico, as alegações 

do acusado se confundem com o mérito da demanda, sendo necessária a 

ocorrência da instrução processual para melhor elucidação da presença 

do elemento subjetivo. Em relação ao vídeo produzido, tenho que este se 

reveste de licitude, tendo em vista que O Superior Tribunal de Justiça tem 

entendido, reiteradamente, que a gravação clandestina, por si só não fere 

o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. 

Mantenho a decisão que deferiu a realização de perícia no celular do 

acusado, tendo em vista que esta visa uma maior elucidação dos fatos. 

Entretanto, com a finalidade de resguardar a vida privada do réu, o laudo 

pericial devera se limitar aos conteúdos que possuem relação com a 

presente ação. Por óbvio tal determinação não exclui o encontro fortuito 

de provas. Indefiro o pleito de aplicação do juiz das garantias, tendo em 

vista que a lei mencionada pelo acusado ainda não está em vigor. Não 

bastasse isso, importante mencionar que é a primeira decisão que este 

juízo profere nos autos, logo não há de se falar de eventual mácula ante 

participação dos atos investigatórios. Mantenho a prisão preventiva 

anteriormente decretada, uma vez que ainda estão presentes os seus 
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requisitos. Ademais, tal decisão já foi objeto de habeas corpus que, 

liminarmente, manteve a custodia do réu (fls. 117/118), de forma que não 

há de se falar em ilegalidade na manutenção do encarceramento. Defiro o 

pedido de estudo e determino a realização de Estudo Psicológico para 

avaliar as condições da infante, ficando a cargo das profissionais lotadas 

no fórum desta comarca, as quais deverão ser intimadas pessoalmente, 

para realizar tal estudo no prazo de 30 dias. P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 324491 Nr: 15244-13.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 Código 324491.Vistos.1 – Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 30 de janeiro de 2020, às 12h30min (horário de Mato Grosso), 

conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.2 – No intuito 

de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá como:MANDADO 

DE CITAÇÃO para o(s) réu(s). MANDADO DE INTIMAÇÃO para as 

testemunhas e réu(s).CARTA PRECATÓRIA para interrogatório do 

réu.Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue 

ao respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação 

na audiência. Ofício requisitório para que o Comandante da Polícia Militar 

apresente o réu para ser interrogado na data designada. 3 – Oficie-se a 

Diretoria para que realize as providencias necessárias para o depoimento 

sem dano. 4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312399 Nr: 9255-26.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson dos Santos Souza, Aderito Lucas 

Soares Queiroz, Higor Júnior Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPEDES FERREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:20393/O, LARISSA ALVES CANEDO - 

OAB:22.542, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, Silvana Paula 

Gomes - OAB:37682/GO

 Certifico para os devidos fins, que impulsiono o presente feito, a fim de 

intimar o Dr. LEONARDO ANDRÉ DA MATA para apresentar as razões da 

apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 312399 Nr: 9255-26.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson dos Santos Souza, Aderito Lucas 

Soares Queiroz, Higor Júnior Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPEDES FERREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:20393/O, LARISSA ALVES CANEDO - 

OAB:22.542, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, Silvana Paula 

Gomes - OAB:37682/GO

 Vistos.

1 – Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

2 – Vista ao apelante para suas razões, sob pena de subida sem elas (art. 

601 do CPP), e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo (art. 600 do 

CPP), ao apelado para também arrazoar.

3 – Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317789 Nr: 12059-64.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Rocha de Melo, GABRIEL CARDOSO 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Henrique Marques 

Pereira da Silva - OAB:21.725

 Certifico para os devidos fins, que impulsiono o presente feito, a fim de 

intimar o Dr. MARCELO HENRIQUE MARQUES PEREIRA DA SLVA, para 

apresentar os memorias finais do réu Gabriel Cardoso Coelho, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-48.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONY DE JESUS TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO(A))

GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA OAB - MT25363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000061-48.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:RONY DE JESUS 

TORRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GEICIMAR CAMPOS DUQUES 

SOUZA, DOMINGOS SAVIO DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 09/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-33.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAS DE FREITAS TEIXEIRA OAB - GO49367 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000062-33.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARIA PEREIRA 

DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONATHAS DE FREITAS 

TEIXEIRA POLO PASSIVO: SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS 

E SERVICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

09/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, 

SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-18.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

JOSÉ LUIZ LAURO (REQUERIDO)

MARIA DO CARMO MOREIRA LAURO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000063-18.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:VITOR ANTONIO 

DOS SANTOS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIMIRAMY 

BUENO DE CASTRO POLO PASSIVO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 

e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 
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qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 09/03/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-03.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL UBIDA GROSSI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE DE FATIMA FURINI OAB - MT24249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000064-03.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:RAFAEL UBIDA 

GROSSI JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARLETE DE FATIMA 

FURINI POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 09/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001642-35.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA CRISTIANE DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Y. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação, em relação à parte 

requerida AVIANCA, designada para o dia 29/10/2019, às 13h (horário de 

Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra do Garças – MT, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/09/2019, às 17h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários 

que estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, evidenciará que o requerente sofreu 

constrangimentos e aborrecimentos, em razão do procedimento do réu, o 

que não restou demonstrado inicialmente nos documentos que 

acompanharam a vestibular. Nesse sentido, não ficou evidenciado o 

perigo da demora (periculum in mora) e o fumus boni juris, na explanação 

constante na vestibular, levando-se em conta que há inscrições de 

empresas alienígenas à rusga, nos órgãos de proteção ao crédito em 

nome da parte autora, conforme documentos colacionados aos autos. 3- 

No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar 

que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo 

fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 
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o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- INDEFIRO o pedido de levantamento de 

inscrições, tendo em vista que a parte autora não apresentou conteúdo 

probatório para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma, uma 

vez que os documentos acostados à exordial evidenciam restrições 

efetivadas por empresas alienígenas a presente rusga. 8- Tendo em vista 

já ter sido aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13- 

Expeça-se o necessário. 14- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011033-94.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE MARIANO DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 8011033-94.2016.8.11.0004 

Requerente: CLEMENTE MARIANO DA SILVA FILHO ADVOGADOS DO(A) 

EXEQUENTE: JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - MT0003535A, 

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - MT3756-O Requerido: 

CLARO S.A. ADVOGADOS DO(A) EXECUTADO: AOTORY DA SILVA 

SOUZA - MT14994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

MT13431-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Embargada para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002439-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALVES DE ARAUJO FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

1- Trata-se de embargos de terceiro manejado por Francisco Aparecido 

de Oliveira contra Pedro Alves de Araujo Filho, colimando em sede de 

tutela antecipada, a restituição de bem constrito nos autos do Processo 

nº. 1001265-98.2018.811.0004. 2- É o relato. Decido. 3- No caso em 

apreço, das manifestações e documentos colacionados aos autos, 

vislumbra-se que não há elementos substanciais para a formação de 

convencimento deste magistrado de que a posse do embargante tenha 
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ocorrido de maneira legítima, uma vez que o veículo objeto da penhora 

ocorrida na demanda retro citada, encontra-se registrado em nome da 

executada junto ao DETRAN/MT. 4- Cediço que, pelo Código Brasileiro de 

Trânsito, para ter validade perante terceiros, a transferência da 

propriedade do veículo automotor deve ser sempre registrada no órgão 

oficial em nome do seu proprietário, conforme expressa o Código 

Brasileiro de Trânsito, Lei 9.503/97, art. 123, inciso I. Na hipótese em 

questão esse registro não foi efetuado, razão pela qual merece ser 

mantida a penhora sobre o bem móvel, objeto de discussão nos presentes 

embargos. 5- Considerando o exposto e por entender não estarem 

presentes o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

liminar vindicada, determinando sejam as partes intimadas da presente 

decisão, determinando o regular prosseguimento do processo 

1001265-98.2018.811.0004. 6- Tendo em vista que a inicial preenche os 

requisitos do Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne 

aos seus artigos 319, 320 e art. 677, não sendo caso de aplicabilidade do 

artigo 321 do mesmo codex, estando presentes, icto occuli, as condições 

da ação e os pressupostos processuais, RECEBO a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo, sem efeito suspensivo. 7- 

Intime-se a parte embargada, na pessoa de seu patrono, para que 

conteste, no prazo de 15 (dez) dias e se assim desejar, os embargos ora 

recebidos (art. 679 do CPC), oportunidade em que poderá se valer das 

demais respostas cabíveis à presente ação. 8- Intime-se. 9- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-85.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0021662A 

(ADVOGADO(A))

SUZZY MYCHELLY SALES MARTINS OAB - MT26978/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000065-85.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ADALBERTO 

RIBEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS DOS 

SANTOS SILVA JUNIOR, SUZZY MYCHELLY SALES MARTINS POLO 

PASSIVO: SEBASTIAO ALVES DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 09/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-70.2020.8.11.0004

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

MARIA ETIENE DA SILVA BORGES OAB - 741.739.013-72 

(REPRESENTANTE)

MAYARA DE JESUS SILVA OAB - MT26493/O (ADVOGADO(A))

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (INTERESSADO)

HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA (INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 09/03/2020 Hora: 14:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-40.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000068-40.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ABILIO 

RODRIGUES DOS PASSOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA 

CURVO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 09/03/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-10.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIVINO PEREIRA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000070-10.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:WALDIVINO 

PEREIRA MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 09/03/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-92.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORAIDE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000071-92.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ORAIDE ALVES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 09/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-77.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO SOUZA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))
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MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000072-77.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOSE FABIO 

SOUZA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 09/03/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-47.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RIBEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000074-47.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:CRISTIANO 

RIBEIRO DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENISE CRISTINE 

CAMPOS SILVA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 09/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-17.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEILIANE BASTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000076-17.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:NEILIANE 

BASTOS DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 09/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-02.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000077-02.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:SIRLENE ALVES 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 09/03/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-84.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ALVES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000078-84.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:RAQUEL ALVES 

GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/03/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-39.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000081-39.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ZILDA MELO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/03/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-24.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO LACERDA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000082-24.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

NONATO LACERDA ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/03/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-09.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO LACERDA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000083-09.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

NONATO LACERDA ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/03/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-91.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ELIAS ALVES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000084-91.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:FRANCISCO 

ELIAS ALVES MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/03/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-76.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL BUENO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000085-76.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARCEL BUENO 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GNOTA MARIA OLIVEIRA 

ALVES POLO PASSIVO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 10/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-61.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000086-61.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:FRANCISCO DO 

NASCIMENTO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001549-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

Osmarin Fernandes da Silva (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL CARNEIRO DE SOUZA OAB - PR74045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDITO MANOEL SILVA LIMA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos 

autos informando se houve ou não o pagamento do débito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVANY CAETANO DE BRITO OAB - MT0022744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO/PARTE AUTORA, por meio de seu(sua) 

advogado(a), para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais a que foi condenado nos termos da r. sentença. 

Esse valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às custas 

judiciais e R$ 352,20 (Trezentos e cinquenta e dois reais e vinte 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 
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pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-31.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000088-31.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:VALDELINO 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-16.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000089-16.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:VALDELINO 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/03/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-83.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000091-83.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:VALDELINO 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-53.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000093-53.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:VANDERLEIA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/03/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-38.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000094-38.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:CELIANA 

MONTEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-52.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 
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GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000936-52.2019.8.11.0004 

Requerente: TAINA SILVA MENDES ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - MS0016393A Requerido: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA e outros ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FLAVIA 

ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730 Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida 

para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 21 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001805-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE PIMENTA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINS GOMES OAB - MG0085907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARCIA DA SILVA BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001805-49.2018.8.11.0004 

Requerente: MAGAZINE PIMENTA LTDA - ME ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: RENATA MARTINS GOMES - MG0085907A Requerido: 

SANDRA MARCIA DA SILVA BORGES ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: 

MYKE BRENDON BORGES - MT0021498A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Embargada para apresentar impugnação 

aos Embargos à Execução interpostos nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 21 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR ALVES CORDEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE VIDROS IMPERIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001651-31.2018.8.11.0004 

Requerente: LEOMAR ALVES CORDEIRO - ME ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT5880-A Requerido: 

COMERCIO DE VIDROS IMPERIAL LTDA - EPP ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - MT0016653A Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

21 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 278841 Nr: 6518-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz de Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:44870/GO

 DESPACHO

Cód.: 278841

Vistos, etc.

1. DESIGNO audiência de recebimento de denúncia para o dia 10/03/2020, 

a ser realizada às 15h30min (horário de Cuiabá/MT), de modo que, caso a 

denúncia seja recebida, poderá o Ministério Público oferecer a suspensão 

do processo, nos termos do art. 89 da lei 9099/95.

2. Intime-se a denunciada no endereço: Rua Valdir Maciel Matos, n° 986, 

Bairro Santa Luzia, em Aragarças/GO, cientificando-a da data da 

audiência, advertindo que deverá comparecer ao ato acompanhada de 

advogado, para que apresente defesa preliminar oral, sob pena de 

nomeação de defensor dativo.

3. Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público para manifestação.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

 Barra do Garças - MT, 02 de dezembro de 2019.

 Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 220251 Nr: 2984-06.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto José Marques, Ociron Guesser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - 

OAB:DP, MOISES FERREIRA JUNIOR - OAB:46338/GO

 DESPACHO

Código: 220251

Vistos, etc.

1. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05/03/2020, 

cuja realização será às 15h30min (horário de Cuiabá/MT), devendo a 

secretaria proceder à intimação das partes, bem como das testemunhas 

arroladas.

2. Expeça-se ofício, vez que há testemunha que exerce função pública.

3. Expeça-se o necessário.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 12 de dezembro de 2019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 308323 Nr: 6982-74.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalcy Nunes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 Código: 308323

 Vistos, etc.

1. DESIGNO audiência de recebimento de denúncia para o dia 06/02/2020, 

a ser realizada às 14h45min (horário de Cuiabá/MT), de modo que, caso a 

denúncia seja recebida, poderá o Ministério Público oferecer a suspensão 

do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9099/95.

2. Intime-se o acusado, cientificando-o da data da audiência, advertindo 

que deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, para que 
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apresente defesa preliminar oral.

3. Requisite-se escolta, caso seja necessário.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 16 de dezembro de 2019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001762-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CARVALHO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA BASUS BISPO OAB - RJ113800 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado / Data: 13/06/2017 Hora: 16:15 (MT ), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA feito pela parte Requerente e determino a Requerida que 

providencie, imediatamente, a retirada do nome do Requerente dos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato n. 

1600413081, débito no valor de R$458,40 (quatrocentos e cinquenta e oito 

reais e quarenta centavos), até decisão ulterior, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contados da 

intimação desta decisão. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte Requerente, 

com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007333-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. F. M. (REU)

 

Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO o 

advogado, constituído pela parte autora, para comparecer na Audiência de 

Mediação que foi designada para o dia 19/03/2020 às 15:30 horas que 

será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cáceres - 

CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006305-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. D. C. B. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. D. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEILMA SANTOS BARRETO OAB - BA42933 (ADVOGADO(A))

PRISCILA DE MELO VILLA OAB - BA50764 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para intimar a 

parte autora, a fim de se manifestar, no prazo legal, quanto a contestação 

apresentada e ao Agravo. Cáceres, 21 de janeiro de 2020 Jackline Marcia 

Dias Tingo Gestora Judiciária SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001523-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. D. O. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001523-05.2018.8.11.0006 AUTOR(A): JOAO VIEIRA DO AMARAL RÉU: 

LUCIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos etc. Assiste razão à D. 

Promotora de Justiça quanto à discordância do pedido de homologação de 

acordo firmado entre as partes no CEJUSC, posto que não há nos autos 

elementos que fundamentem a anulação do casamento, nos moldes do art. 

1550 e ss. do Código Civil. Dessa forma, deixo de homologar o acordo 

firmado no ID 13340587. De outro norte, determino a intimação da parte 

autora para manifestar se tem interesse em converter a presente ação em 

ação de divórcio. Em caso positivo, desde já autorizo a conversão do feito 

e determino a remessa dos autos ao CEJUSC para a tentativa de acordo 

entre as partes, considerando o novo objeto. Não havendo interesse na 

conversão, determino o prosseguimento do feito com a citação da 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a ação, cujo termo 

inicial será a partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334). Restando infrutífera a tentativa de 

conciliação, certifique-se o o decurso do prazo de resposta e, em 

seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de fevereiro de 2019. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004428-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES LIMA ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR APARECIDA SILVA OAB - MT26445/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO o 

advogado, constituído pela parte autora, para comparecer na Audiência de 

Mediação que foi designada para o dia 19/03/2020 às 16:30 horas que 

será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cáceres - 

CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004428-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES LIMA ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR APARECIDA SILVA OAB - MT26445/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO o 

advogado, constituído pela parte requerida, para comparecer na Audiência 

de Mediação que foi designada para o dia 19/03/2020 às 16:30 horas que 

será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cáceres - 

CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004670-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

H. E. F. D. N. (EXEQUENTE)

M. R. C. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1004670-39.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: HEITOR EMANOEL FERREIRA 

DO NASCIMENTO, MARIA RAFAELA CONCEICAO FERREIRA EXECUTADO: 

FLAVIO DO NASCIMENTO Vistos. 1. Em homenagem ao contraditório e à 

ampla defesa, e diante do efeito modificativo que eventual acolhimento dos 

presentes embargos pode causar, vista à parte embargada, pelo prazo de 

05 (cinco) dias, com escopo de colher as contrarrazões recursais (artigo 

1.023, §2º, do CPC/2015). 2. Findado o prazo encimado, CERTIFIQUE-SE e 

à conclusão mediante correta triagem. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001787-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. I. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001787-85.2019.8.11.0006. AUTOR(A): LEANDRO MARQUES SOUSA 

RÉU: VICENTE INACIO DE SOUZA Vistos etc. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando, 

objetivamente, os fatos que pretendem demonstrar, no prazo sucessivo 

de 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos para saneamento do 

feito. Cumpra-se. Cáceres, 19 de dezembro de 2019. Alethea Assunção 

Santos Juiz(a) de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006629-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT2394-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MAGALHAES SEVERINO (REU)

JOSE LUCINEI CANDIDO PIMENTA (REU)

JOSE RUBENS DE SOUZA (REU)

BRASIL ANASTACIO (REU)

MARIA DO CARMO DOS SANTOS PULCINO (REU)

VANDEYR SPASSINI (REU)

JOSE INOCENCIO JARDIM (REU)

JOSE VITOR (REU)

MILTON LOPES COELHO (REU)

JOAO APARECIDO DE ALMEIDA (REU)

BENEDITO JOSE DA SILVA (REU)

LUZIA APARECIDA DA SILVA (REU)

NIVALDO SANTOS DE MELO (REU)

LOURENCO FRANCISCO DE SOUZA (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 

02( dois ) dias informe o CEP do endereço do requerido JOSÉ VITOR id: 

28118708. Cáceres/MT, 21 de janeiro de 2020. Eliana de Fatima Segatto 

Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005960-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA RÉPLICA/IMPUGNAÇÃO Certifico que a contestação apresentada é 

tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, acoste ao feito réplica/impugnação 

no prazo legal. Cáceres/MT, 21 de janeiro de 2020 Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003374-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANETE NERES TROUI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA 

REMESSA DE MANDADO VIA PJE À OUTRA COMARCA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando a expedição de 

Mandado de Citação a ser oportunamente remetido diretamente via PJE à 

Central de Mandados da comarca indicada para cumprimento de sua 

finalidade. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 21 de janeiro de 2020 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
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Processo Número: 1006752-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Elisa Silva de Campos (ESPÓLIO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS 

INTERESSADOS Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1006752-09.2019.8.11.0006 

Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Levantamento de Valor]->ALVARÁ 

JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) POLO ATIVO: Nome: MARCOS VINICIUS DOS 

SANTOS GOMES Endereço: Rua Santa Helena, 28, Vila Irene, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: Elisa Silva de Campos 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

TERCEIROS INTERESSADOS, para ciência dos termos do pedido inicial, 

que poderão se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 721 do Código de Processo Civil, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste documento. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA, 

digitei. Cáceres, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005693-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CASTELO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO ALBERTO SANTOS DE LIMA OAB - MT7415/O (ADVOGADO(A))

 

TERMO DE SESSÃO EM PDF

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001991-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO GOMES NETO (REU)

NEIDE VINDOURA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 11 de Fevereiro de 2020 as 13h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Cáceres, 21 de janeiro de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004673-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZOU BISOU SEMI JOIAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA DE SOUZA RONDON BARBOSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação das partes da lide, na pessoa de 

seus Advogados, para comparecer na audiência de Conciliação 

Designada Para o dia 05 de Fevereiro de 2020 as 15h00min na Sala de 

Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a ausência 

injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a multa. 

Cáceres, 21 de janeiro de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004673-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZOU BISOU SEMI JOIAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA DE SOUZA RONDON BARBOSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação das partes da lide, na pessoa de 

seus Advogados, para comparecer na audiência de Conciliação 

Designada Para o dia 05 de Fevereiro de 2020 as 15h00min na Sala de 

Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a ausência 

injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a multa. 

Cáceres, 21 de janeiro de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000296-48.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA DA COSTA E FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO GOUVEIA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALICE ANDREONI LOURENCO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE SALGUEIRO LOURENCO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO DE SOUZA BORGES (REU)

FABIANA DE PAULA PRATA VIDAL PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO OLIVEIRA GOUVEIA NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCIANA PAULA BURANELO GOUVEIA (TERCEIRO INTERESSADO)

DIVINA BARBOSA BORGES (REU)

NELSON BERGAMINI (TERCEIRO INTERESSADO)

CLEUZA MARIA DE SOUZA BERGAMINI (TERCEIRO INTERESSADO)

Outros Interessados:

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação das partes Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 05 de Fevereiro de 2020 as 16h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Cáceres, 21 de janeiro de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005558-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA BUOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR BUOSI OAB - SP56011 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS (REQUERIDO)

JOSE FRANCISCO MOREIRA MELLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR CONTRA FE Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante 

da Parte autora, com o fito de que, no prazo no prazo de 5 dias, Cópia da 

contra fé da Carta Precatória n. 1000713-35.2018.8.26.0128 – Vara única 

da Comarca de Cardoso Cardoso/SP. Cáceres, 21 de janeiro de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006528-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN DANIELLE CARVALHO BARBOSA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME (REU)

ORLEI DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006528-08.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

KARIN DANIELLE CARVALHO BARBOSA LIMA REU: CELEBRE AGENCIA 

DE EVENTOS LTDA - ME, ORLEI DE OLIVEIRA Visando melhor coordenar 

os trabalhos e com vistas possibilitar fácil visualização e localização dos 

feitos conclusos pelo MMº Juiz que atua em substituição legal, procedo a 

devolução destes autos para a escrivania, devendo imediatamente 

proceder nova conclusão na pasta:"analisar processo em substituição" 

Caceres, 21 de janeiro de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004502-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLA MALDONADO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO WILL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ALVES VENDRAMEL OAB - MT23755/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004502-71.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIELLA MALDONADO DE BARROS REU: VALMIR ANTONIO WILL 

Visando melhor coordenar os trabalhos e com vistas possibilitar fácil 

visualização e localização dos feitos conclusos pelo MMº Juiz que atua em 

substituição legal, procedo a devolução destes autos para a escrivania, 

devendo imediatamente proceder nova conclusão na pasta:"analisar 

processo em substituição" Caceres, 21 de janeiro de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001723-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO SILVA (EXECUTADO)

C. SILVA CONSTRUCOES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001723-80.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

EXECUTADO: C. SILVA CONSTRUCOES - ME, CELSO SILVA Visando 

melhor coordenar os trabalhos e com vistas possibilitar fácil visualização e 

localização dos feitos conclusos pelo MMº Juiz que atua em substituição 

legal, procedo a devolução destes autos para a escrivania, devendo 

imediatamente proceder nova conclusão na pasta:"analisar processo em 

substituição" Caceres, 21 de janeiro de 2020. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001239-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO ALFREDO GARCIA DALBEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001239-94.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

CASSIANO ALFREDO GARCIA DALBEM REU: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Visando melhor coordenar os trabalhos e com vistas possibilitar fácil 

visualização e localização dos feitos conclusos pelo MMº Juiz que atua em 

substituição legal, procedo a devolução destes autos para a escrivania, 

devendo imediatamente proceder nova conclusão na pasta:"analisar 

processo em substituição" Caceres, 21 de janeiro de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002198-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 
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(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA KLEIN BISINELLA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PACHECO QUIDA OAB - MT15376/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002198-36.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REU: BARBARA KLEIN BISINELLA 

Visando melhor coordenar os trabalhos e com vistas possibilitar fácil 

visualização e localização dos feitos conclusos pelo MMº Juiz que atua em 

substituição legal, procedo a devolução destes autos para a escrivania, 

devendo imediatamente proceder nova conclusão na pasta:"analisar 

processo em substituição" Caceres, 21 de janeiro de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004396-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YRACI JOSE DE CARVALHO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

ELIANE CRISTINA DA SILVA OAB - 002.105.341-33 (PROCURADOR)

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE 

RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 1004396-41.2019.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 15.252,60 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: YRACI JOSE DE 

CARVALHO SILVA Endereço: estrada rural, s/n, jardim oliveira, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 Nome: ELIANE CRISTINA DA SILVA Endereço: 

estrada rural, s/n, jardim oliveira, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: CENTRO EMPRESARIAL 

ITAÚ CONCEIÇÃO, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, 

PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 Senhor(a): 

REU: ITAU UNIBANCO S/A Impulsiono os autos para intimar a parte 

requerida, na pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo legal, 

apresente contestação no prazo legal. Cáceres-MT, 21 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005636-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA FONSECA MATHIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE AMBROSIO RIBEIRO OAB - MT8784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1005636-65.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

CARLOS EDUARDO DA FONSECA MATHIAS Endereço: RUA GENERAL 

OSÓRIO DUQUE ESTRADA, 617, bloco 03 - casa 05, ARAÉS, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78005-720 POLO PASSIVO: Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: 

comandante balduino, 360, centro, centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Senhor(a): REU: ITAU UNIBANCO S/A Impulsiono os autos para 

intimar a parte requerida, na pessoa de seu Advogado, com o fito de que, 

no prazo legal, apresente contestação no prazo legal. Cáceres-MT, 21 de 

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

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005975-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1005975-24.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 39.090,67 ESPÉCIE: 

[Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS Endereço: na rua Presidente Prudente 

de Moras S/N, S/N, Cidade de Nova, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA 

BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, 9 andar, - DE 3253 AO FIM - LADO 
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ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, na pessoa de seu Advogado, 

com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, apresente impugnação. 

Cáceres-MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Auxiliar 

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

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000736-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENILSON HILARIO DOS SANTOS (REU)

AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME (REU)

EVA DE FATIMA GUIMARAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000736-73.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: AUTO CENTER 

SATURNO LTDA - ME, EVA DE FATIMA GUIMARAES, ENILSON HILARIO 

DOS SANTOS Vistos etc. Considerando que houve o julgamento de 

recurso de apelação e que na ocasião houve a majoração da verba 

arbitrada a título de honorários de sucumbência, intimo a parte interessada 

para que readéque/atualize seu pedido de cumprimento de sentença (id. 

24341626). Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Em sendo atualizado o 

pedido de cumprimento de sentença, intime-se a parte devedora, por meio 

de seu Advogado, para que no prazo de 15 dias efetue o pagamento da 

dívida, sob pena de não o fazendo incorrer em multa e honorários (art. 

523, §1° do Código de Processo Civil). Cáceres/MT., 21 de Janeiro de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000736-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENILSON HILARIO DOS SANTOS (REU)

AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME (REU)

EVA DE FATIMA GUIMARAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000736-73.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: AUTO CENTER 

SATURNO LTDA - ME, EVA DE FATIMA GUIMARAES, ENILSON HILARIO 

DOS SANTOS Vistos etc. Considerando que houve o julgamento de 

recurso de apelação e que na ocasião houve a majoração da verba 

arbitrada a título de honorários de sucumbência, intimo a parte interessada 

para que readéque/atualize seu pedido de cumprimento de sentença (id. 

24341626). Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Em sendo atualizado o 

pedido de cumprimento de sentença, intime-se a parte devedora, por meio 

de seu Advogado, para que no prazo de 15 dias efetue o pagamento da 

dívida, sob pena de não o fazendo incorrer em multa e honorários (art. 

523, §1° do Código de Processo Civil). Cáceres/MT., 21 de Janeiro de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006190-97.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006190-97.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

OSMAR FERREIRA DOS SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc... Considerando que as 

partes sinalizaram de modo genérico quanto ao interesse na produção de 

provas, nos termos do art. 139, VI do Código de Processo Civil, 

faculto-lhes a especificação das provas que efetivamente pretendem 

produzir, justificando a necessidade, finalidade e pertinência à solução da 

lide no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, novamente conclusos 

para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de janeiro de 2019. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007110-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO NILSON TONIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

NAYRA MARTINS VILALBA OAB - MS14047 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1007110-42.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 714.926,26 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: ORLANDO NILSON TONIN Endereço: RUA AMÂNDIO DE MATTOS 

PEREIRA, armando Augusto Zanata , n. 52, Bairro Vila Indust, VILA 

INDUSTRIAL, DOURADOS - MS - CEP: 79840-140 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, Rua Manoel dos Santos 

Coimbra, n. 184, na cidade d, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-040 Senhor(a): ORLANDO NILSON TONIN O presente feito, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

do polo ativo, na pessoa de seu advogado, para informar a este juízo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se o acordo fora cumprido corretamente pela 

parte requerida. Cáceres-MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 
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TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163815 Nr: 1062-89.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULSIDIO RAMOS MOURA, MARIA ELIETE MARQUES 

RAMOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CARLOS NAHAS, ROBERTO CARLOS 

NAHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4939/MT

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

OAB:5483, ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA - OAB:15153/MT

 Demonstrado o falecimento do Credor Dulsídio (fls. 506), proceda 

retificação dos registros para: Espólio de Dulsídio Ramos Moura.

O pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil novamente formulado 

às fls. 514/517 não deve, por ora, ser deferido. É que a informação 

solicitada já foi prestada pelo Banco do Brasil às fls. 493, tendo na 

ocasião informado que a dívida da operação nº 40/1427-1 totalizava na 

época em R$ 421.486,04 reais.

Manifeste a parte Credora sobre o pedido de liberação de valores 

apresentado às fls. 514/517, assim como informe quanto o interesse no 

prosseguimento destes autos de cumprimento de sentença, em 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138638 Nr: 8156-93.2011.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA SILVA TRISTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos seguin-tes termos:a) 

declaro procedente o pedido de busca e apreensão do bem, ficando 

ratificada a liminar deferida nos autos (fls. 26/27), pelo que, consolido a 

propriedade plena do veículo em favor do credor fiduciário; b) acolho 

parcialmente o pedido contraposto deduzido na contestação, para 

declarar ilegítima a cobrança do encargo denominado “serviços de 

terceiros” no valor de R$1.736,76 cujo valor deverá ser sofrer cor-reção 

monetária (INPC) e juros de mora (1% a.m.) desde o pagamento da 

primeira parcela, e o proveito econômico obtido constituirá crédito em 

favor do réu cuja prioridade deve ser a utilização para abatimento do saldo 

deve-dor. c) que a parte autora readéque o contrato de modo a in-cidir no 

período de anormalidade [inadimplência] apenas e tão somente a comissão 

de permanência na linha do entendimento sumular 472/STJ;d) atento ao 

resultado da demanda, considerando que o réu foi majoritariamente 

sucumbente nestes autos, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais adiantadas pelo autor e honorários advocatícios, este no 

valor correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa (deduzido 

da base de cálculo o proveito econômico devido ao réu pelo autor, 

conforme item “b”);Com o trânsito em julgado, intime-se o autor para 

mani-festar interesse no cumprimento de sentença, devendo ainda anotar 

que eventual pretensão exclusivamente em torno dos honorários de 

sucumbência deverá ser deduzida em ação autônoma, sem ônus para o 

exequente. P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 154003 Nr: 1370-62.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:

 Vistos etc. Veja a seguinte ementa de acórdão proferido em sede de 

Recurso Especial: ... (RECURSO ESPECIAL Nº 1.575.764 - SP 

(2015/0314408-2). Relatoria do Ministro MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

Julgado em 07 de Maio de 2.019). Faço a citação da ementa do acórdão 

acima a fim de sirva de parâmetro [superveniente] para reflexão quanto a 

pertinência da produção da prova pericial solicitada pela requerida 

UNIMED. É que ao postular a produção da prova pericial, a UNIMED nas fls. 

188 argumentou que a perícia se prestaria a “demonstrar que o caso em 

tela não pode ser qualificado como situação de urgência/emergência; que 

não houve negativa de atendimento de estabelecimento credenciado e; 

que poderia o Requerente utilizar-se dos serviços contratados ou 

credenciados pela Requerida, bem como que o tratamento intentado não 

era de trato exclusivo dos Hospitais Samaritano e Oswaldo Cruz, em São 

Paulo/SP”. .(vide fls. 188). No entendimento recente formado no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça adotado em reflexão a disposição contida na 

Lei 9.656/1998, a questão da urgência/emergência devem ser apenas 

hipóteses exemplificativas e não requisitos ao reembolso do valor 

custeado fora da rede credenciada ao Plano de Saúde. Com efeito, na 

linha do que dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil, deverá a parte 

ré [postulante da prova pericial] fazer nova reflexão quanto a pertinência 

de se produzir a prova pericial já postulada neste feito, questionamento 

este que também o faço nos termos do art. 10° do Código de Processo 

Civil. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias para a manifestação. Após, 

retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157052 Nr: 4810-66.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON SANCHEZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias,promover a publicação do EDITAL expedido na data de 

03/10/2019, bem como comprovar nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 164653 Nr: 1784-26.2014.811.0006

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MENACHO DA SILVA, A.C.S., 

MARIA DE LOURDES MENACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME CORREA E CIA LTDA, ESPÓLIO DE 

BENEDITO APARECIDO ANDRADE, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE APARECIDA BARBOSA 

DO NASCIMENTO - OAB:23635/OAB, CAMILA GONZAGA VANINI - 

OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, SANDRA ALVES VENDRAMEL - OAB:23.755-0/MT

 ... JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, nos seguintes termos:I 

– CONDENO OS REQUERIDOS, solidariamente, ao pagamento de 

indenização à título de reparação de danos morais em favor do requerente 

Alessandro Conceição da Silva, em razão do falecimento de sua irmã, a 

importância de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil) reais os quais 

deverão ser atualizados, com incidência de juros de mora (1% a.m.), 

desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal 

de Justiça e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, nos 

termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça;II – CONDENO OS 

REQUERIDOS, solidariamente, ao pagamento de indenização à título de 

reparação dos danos estéticos em favor do requerente Alessandro 

Conceição da Silva, a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com 

incidência de juros de mora (1% a.m.), desde o evento danoso, nos 

termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça e correção 

monetária (INPC) a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça);III–A) CONDENO, REGRESSIVAMENTE, A 

DENUNCIADA À LIDE a suportar a condenação imposta neste item em 

nome do contrato de seguro estabelecido com a ré GUILHERME CORREA E 

CIA LTDA, observado o limite de garantia de risco pré-determinado sob a 

rubrica de danos corporais;IV – os demais pedidos de indenização ficam 

considerados IMPROCEDENTES.V – Diante do resultado da presente 

sentença, atento ao disposto no art. 82, §2° e art. 85, §2°, todos do Código 

de Processo Civil, condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados no importe 

correspondente a 20% sobre o valor do proveito econômico obtido. V-a) - 

Do mesmo modo que nos itens anteriores, fica a DENUNCIADA À LIDE 

condenada REGRESSIVAMENTE a suportar a condenação sobre a rubrica 

de honorários de sucumbência em relação aos valores alusivos aos 

danos estéticos, no mesmo patamar percentual (20%) sobre o proveito 

econômico obtido pelo autor. P. R. I...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154460 Nr: 1870-31.2013.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GOMES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que os 

autos encontram-se desarquivados e disponível para carga.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002835-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA EMA CAPPI AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER MOTA CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002835-79.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: 

LETICIA EMA CAPPI AGUIAR EXECUTADO: WAGNER MOTA CORREA Nos 

termos do art. 782, §3° do CPC, acolho o requerimento deduzido pela 

exequente no id. 24535526 - Pág. 1 de modo que deverá ser expedido 

ofício ao SERASA para implemento da restrição em decorrência da 

presente execução. Reconsideração posicionamento anterior, defiro o 

pedido de penhora em dinheiro. Vindo o resultado das diligências, 

intimem-se as partes para conhecimento e manifestação no prazo de 05 

dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT, 17 de Janeiro de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101469 Nr: 6565-33.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SANT´ANA DE CASTRO VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRYSCYLLA PEREIRA SIMÃO - 

OAB:12385, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - 

OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 580487-6 / 2020

Segunda-feira, 20 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 459 / 2010 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 6565-33.2010.811.0006

Requerente: ANDREIA SANT´ANA DE CASTRO VASCONCELOS 

Advogado: PRYSCYLLA PEREIRA SIMAO

Requerido: Estado de Mato Grosso

Beneficiário: PRYSCYLLA PEREIRA SIMAO

Conta Judicial 1200108967148

Valor: R$ 638,02 (seiscentos e trinta e oito reais e dois centavos)

Autorizado: PRYSCYLLA PEREIRA SIMAO

CPF/CNPJ: 008.958.711-14

Data de Emissão: 20/01/2020

Titular Conta PRYSCYLLA PEREIRA SIMAO

CPF/CNPJ Titular Conta 008.958.711-14

Banco Agência Conta

 001 - Banco do Brasil S.A. 0184 289876

Forma Liberação Crédito no BB

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta

Observação: VALOR REFERENTE APENAS AOS HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS, PRINCIPAL JÁ PAGO (FLS. 74), DADOS BANCÁRIOS ÀS 

FLS. 75.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 166996 Nr: 3868-97.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARI POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164/MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ 

DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:33791, JOICY SILVA LUSTOSA - OAB:5092-OAB-TO, 

MARILIA RAFAELA FREGONESI RODRIGUES - OAB:4102

 (a)JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fulcro no art. 487, I do CPC/15 para CONDENAR a requerida a pagar a título 

de danos morais à parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
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forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor 

da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”);(b)Processo não sujeito ao reexame necessário, forte o art. 

496, §3º, I do CPC/15;(c)Sem custas. Honorários advocatícios pela 

requerida fixados em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, 

§§ 2º e 3º, I do CPC/15;(d)Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 162939 Nr: 237-48.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, DAYALINE 

ALENCAR CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS SILVA - 

OAB:14552, NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA - OAB:1537, 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:, 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB:14552

 Vistos, etc.

Defiro o pleito de fl. 214 e redesigno a audiência de instrução e julgamento 

marcada para 30/01/2020 para a data de 18/03/2020, às 14h00min.

Intimem-se todos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 171393 Nr: 7332-32.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO TORRES BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 a)JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC/2015;b)Incabível o reexame necessário de 

sentença, forte no art. 496, I do CPC/15;c)Condenar o requerente ao 

pagamento das custas judiciais; d)Honorários advocatícios pelo vencido 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, forte no art. 85, §§ 2º 

e 3º, I do CPC/15, suspensos por força da gratuidade de Justiça; 

e)Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 7680 Nr: 488-28.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERVASIO ALVES DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:3592, MONIQUE DE PAULA SCAFF RAFFI - 

OAB:8.730/MS, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:a)ACOLHER A 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para reconhecer a 

competência do Juízo Universal para processamento e pagamento do 

crédito devido ao exequente, razão pela qual EXTINGO O FEITO, com base 

no art. 924, I, do CPC;b)Sem custas e honorários;c)Transitada em julgado, 

expeça-se a competente certidão de crédito, no valor de R$ 4.815,32 

(quatro mil oitocentos e quinze reais e trinta e dois centavos), 

encaminhando-a ao exequente para que, caso queira, habilite o referido 

crédito no Juízo Universal;d)Após, arquive-se o feito com as anotações e 

baixas de estilo;e)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 72418 Nr: 9818-34.2007.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

INSS - OAB:

 a)JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil de 2015 para condenar o INSS a 

CONCEDER o beneficio auxílio-acidente no percentual de 50% do salário 

de benefício em favor da parte autora MARTA DE SOUZA SANTOS, com o 

dia de inicio (DIB) em 18/09/2007, a implantação na data do trânsito em 

julgado e com a sua devida submissão a programa de reabilitação 

profissional ofertado pelo requerido;b)Processo não sujeito ao reexame 

necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15;c)Sem 

custas;d)Honorários advocatícios a serem arcados pelo ente público, 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, 

I do CPC/15;e)Transitada em julgado e não havendo pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se o feito com as baixas e anotações 

de estilo;f)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158893 Nr: 6625-98.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 09.10.2019 estes 

autos foram remetidos em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Do Estado para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 72567 Nr: 10032-25.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO SHOMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

todos devidamente qualificados nos autos.

 Documentos iniciais às fls. 02/14.

Despacho inicial em fl.16.

Citação do executado via Edital de Citação às fls. 43/45.

Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Defensoria Pública, 

nomeada como curadora especial do executado, em fls. 46/50.

Manifestação do executado, pugnando pela extinção do feito em razão do 

cancelamento da CDA na via administrativa, em fls. 45/47.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

É perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução com resolução 

de mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 55 de 569



art. 26 da lei 6830/80;

b) Sem custas e honorários;

c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 90711 Nr: 5915-20.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH ASSIS POQUIVIQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Em tempo, verifico que o sequestro determinado na decisão retro foi à 

menor vez que não incluiu o valor de R$ 19.353,54 oriundo do Ofício 

Requisitório nº 161/2019 de fls. 358, bem como valores constantes no 

verso do Ofício nº 152/2019 de fl. 360 (R$ 957,65 + R$ 478,83).

Nesse contexto, necessário a complementação do sequestro de valores.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Determinar o sequestro do valor líquido exequendo (R$ 20.790,02) pelo 

Sistema BacenJud nas contas bancárias pertencentes ao ente executado;

b) Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a 

conta judicial competente e após, promova a liberação da quantia 

depositada, na conta de titularidade do credor;

c) Intime-se o executado para que comprove nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o recolhimento das deduções pertinentes, nos termos do 

art. 5º, §4º, do Provimento n. 11/2017-CM;

d) Cumpridas as determinações supra, voltem conclusos para deliberação;

e) Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003774-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MIRELA VERNIZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003399-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. E C. FERRAMENTAS PNEUMATICAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRILO DA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

 

MANIFESTE EM 5 DIAS O RECLAMANTE ACERCA DA DILIGENCIA RETRO 

JUNTADA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005711-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, para que apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007313-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PORTELA SANTANA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 11/02/2020 

13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 8013579-92.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA RAFAELA MUQUISSAI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS OAB - PR0039586A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLY DE JESUS SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, APRESENTE 

CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007348-90.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO DE ALMEIDA EGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007348-90.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SILVANIO DE ALMEIDA 

EGUES REQUERIDO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos as decisões a que 

se refere o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, 

na decisão que indeferiu a reconsideração pretendida pelo autor, bem 

como, toda e qualquer decisão/manifestação do Requerido referente a 

decisão de transferência do Autor para o 11º Comando Regional da Policia 

Militar de Primavera do Leste-MT. Caso permaneça o autor em silêncio ou 

não atenda às determinações, será a inércia tida como abandono 

processual, ensejando a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, 

CPC/2015, c/c artigo 51, § 1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 10 de janeiro de 2020. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001866-64.2019.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA SUELI CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAMARA APARECIDA FERREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

 

Intimo o/a(s) REQUERIDO/a(s) revel (Art. 346 do CPC) via DJE, da 

sentença constante do ID:21021960.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-51.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000138-51.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:DEMETRIO 

FRANCISCO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEMETRIO 

FRANCISCO DA SILVA, KYMBERLI LUAINE LUZ POLO PASSIVO: BANCO 

ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 Hora: 

13:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 21 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007314-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BEZERRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/02/2020 

13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007315-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BEZERRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/02/2020 

13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012435-15.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE PINHO DE SOUZA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE DA SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

MANIFESTE O EXEQUENTE EM 5 DIAS INDICANDO O ATUAL ENDEREÇO 

DA EXECUTADA SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005471-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BALBUENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT26763/O 

(ADVOGADO(A))

THALISSA GABRIELA CASTRILLON MACEDO OAB - MT26858/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADERLEI PEREIRA PINTO JUNIOR (EXECUTADO)

 

MANIFESTE A EXEQUENTE EM 5 DIAS INDICANDO INDICANDO O ATUAL 

ENDEREÇO DO EXECUTADO, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO 

DA AÇÃO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010925-30.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REZENDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO OAB - MT12.563 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 

MANISFESTAR SOBRE A DILIGÊNCIA NEGATIVA, ID: 27899780

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003483-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005342-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO ROGERS ANDRADE GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMÁ-LO PARA NO PRAZO DE CINCO DIAS REGULARIZAR A 

PROCURAÇÃO E/OU SUBSTABELECIMENTO, HAJA VISTA O 

SUBSTABELECIMENTO ESTAR VENCIDO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011138-41.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO LAURENTINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE OAB - MT12053-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE O EXEQUENTE PARA EM 5 DIAS MANIFESTAR ACERCA DA 

PETIÇÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-73.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA MONTEIRO LEITE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000143-73.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:GILDA 

MONTEIRO LEITE DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON 

RIBEIRO ALVES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-46.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA VIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/02/2020 

15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCY RIBEIRO DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA RAMOS DE SOUZA OAB - MT13644/O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000088-25.2020.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCY RIBEIRO DE 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: UNIMED APUCARANA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. Verifica-se dos autos que a Requerente sustenta ser 

beneficiária de plano de saúde administrado pela Requerida, bem como 

que teve a solicitação de realizar determinados procedimentos negados 

indevidamente. A Requerente sustenta que ao ser diagnosticada com 

aneurisma cerebral, foi solicitado por seu médico a realização dos 

seguintes procedimentos: “a). Embolização De Aneurisma Cerebral Por 

Oclusão Sacular; b). Colocação De Stent Em Ramo Intracraniano, c). 

Angioplastia De Ramo Intracraniano, d) Angiografia Por Cateterismo 

Superseletivo De Ramo Secundario Ou Distal - Por Vaso; e) Angiografia 

Por Cateterismo Seletivo De Ramo Primario – Por Vaso, f) Cateterismo e 

Estudo Cineangiografico Da Aorta E/Ou Seus Ramos, g). Angiografia 

Pos-Operatoria De Controle, h). Angiografia Por Cateterismo Não Seletivo 

De Grande Vaso, i.) Angiografia Por Punção, j) Teste De Oclusão De 

Artéria Carótida Ou Vertebral, k). Radioscopia Para Acompanhamento De 

Procedimento Cirúrgico (Por Hora Ou Fração) e l). Curativo Especial Sob 

Anestesia - Por Unidade Topografica (Ut).” Entretanto, consta nos autos 

resposta por parte da Requerida somente em relação ao procedimento 

denominado como “Embolização De Aneurisma Cerebral Por Oclusão 

Sacular”, sendo que o pedido para concessão de tutela de urgência 

consiste em determinar as empresas Requeridas que autorize, custeie e 

disponibilize os procedimentos descritos pelo médico que assiste a 

Requerente. Desse modo, considerando o documento juntado no ID n. 

28024657 leva-se presunção de liberação dos demais procedimentos 

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em especificar nos autos qual o procedimento objeto do 

pedido de tutela, bem como para comprar a negativação dos demais 

procedimentos citados na inicial. Caso permaneça o autor em silêncio ou 

não atenda às determinações, será a inércia tida como abandono 

processual, ensejando a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, 

CPC/2015, c/c artigo 51, § 1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-53.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DE MATOS OAB - MT0015500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELBER GIL OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/02/2020 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA OAB - MT0009484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000017-23.2020.8.11.0006. REQUERENTE: HILTON RODRIGUES CORREA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o 

Requerente é cliente da Requerida, através da utilização da linha 

telefônica n. (65) 9989-1213 há mais de 22 anos. O Requerente sustenta 

que sempre manteve o pagamento de suas faturas mensais em dia, porém 

teve a linha telefônica bloqueada pela Requerida à aproximadamente 4 

(quatro) meses, sob alegação de inadimplência em relação a fatura do 

mês de agosto/2019. É o que merece relato. Decido. Em princípio recebo a 

inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Consistente o pedido de tutela de urgência em 

determinar a Requerida que providencie o desbloqueio imediato da linha 

telefônica (65) 9989-1213, para receber e fazer ligações como era antes 

do bloqueio. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos 

para o deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

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

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. Dos autos, há 

elementos indicadores da probabilidade do direito alegado, considerando 

que o Requerente acostou aos autos os comprovantes de pagamento das 
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faturas mensais do ano de 2019, incluindo a referente ao mês de 

agosto/2019, que teria sido o motivo do bloqueio. No que diz respeito ao 

perigo de dano, este resta demonstrado, na medida em que o Requerente 

desenvolve atividade profissional na qual se utiliza com frequência da 

linha telefônica em questão. Ademais, a declaração de inexistência de 

débito diz respeito ao mérito direto da ação, o que não impede que a tutela 

de urgência seja deferida de forma que não gere prejuízo caso o 

julgamento da ação seja improcedente. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar a Requerida que providencia o necessário 

para o desbloqueio total da linha telefônica n. (65) 9989-1213, de 

titularidade de Hilton Rodrigues Correa, no prazo de 02 (dois) dias, a 

contar a partir da intimação da presente decisão. O não cumprimento do 

item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de 

janeiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006054-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERNARDO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE O RECLAMANTE SOBRE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DO RECLAMADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA OAB - MT0009484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/02/2020 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002540-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ICELIDA SILVA LOPEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005536-13.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAULA DA MOTTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CAMILO CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/O (ADVOGADO(A))

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 18/02/2020 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005536-13.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAULA DA MOTTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CAMILO CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/O (ADVOGADO(A))

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 18/02/2020 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005193-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DONIZETE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FERNANDA DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GELZIMA DAS GRACAS OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as 

contrarrazões

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-65.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL LEMES SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000150-65.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MACIEL LEMES 

SEBA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHRISLAYNE KARINE FERREIRA 

LOPES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 21 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007234-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COSME APARECIDO DE LIMA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 20/02/2020 

13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005287-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IKENO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAR O EXEQUENTE PARA NO PRAZO DE CINCO DIAS INDICAR PENS 

PASSÍVEIS DE PENHORA SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000054-50.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000054-50.2020.8.11.0006. REQUERENTE: DEIVID ALEXANDER DE LIMA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Segundo consta dos autos, 

o Requerente teve seu nome negativado por débito referente a multa 

gerada indevidamente, mas para ver-se livre da restrição registrada em 

seu nome, efetuou o pagamento integral do débito. O Requerente sustenta 

que mesmo após a quitação da dívida, a Requerida manteve seu nome nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, razão pela qual vem ao Judiciário requerer 

a concessão de tutela de urgência. É breve relato. Decido. Em princípio 

recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

do Código de Processo Civil. Consiste o pedido de concessão de tutela de 

urgência em determinar a expedição de ofício ao SCPC, SERASA e demais 

órgãos de controle de crédito existentes, para que se abstenham de 

fornecer informações restritivas do Autor, referente ao débito apontado 

pela Requerida OI MÓVEL S.A., no valor de R$ 687,38 (seiscentos e 

oitenta e sete reais e trinta e oito centavos). O deferimento da tutela de 

urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

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

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Verifica-se a existência de probabilidade do 

direto, considerando a juntada do comprovante de pagamento, e ainda, do 

perigo de dano, em razão do Requerente estar pleiteando um empréstimo, 

do qual está sendo privado em razão da referida negativação. Ademais, a 

declaração de inexistência de débito diz respeito ao mérito direto da ação, 

o que não impede que a tutela de urgência seja deferida de forma que não 

gere prejuízo caso o julgamento da ação seja improcedente. Assim, diante 

dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

DEFERIR PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à 

Requerida que proceda à retirada do nome do Requerente dos Cadastros 

de Proteção ao Crédito, referente ao contrato 0005094428920754, débito 

no valor de R$ 687,38 (seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e oito 

centavos), no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir da intimação da 

presente decisão. O não cumprimento do item anterior acarretará multa 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 16 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011681-44.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS JORGE DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 60 de 569



FÁBIO PIRELLI (TESTEMUNHA)

CARMINO PIRELLI (TESTEMUNHA)

DEISIANE CASSIA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011681-44.2011.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITO ALVES DE 

ARRUDA REQUERIDO: DOMINGOS JORGE DA CUNHA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais proposta por BENEDITO ALVES DE ARRUDA em desfavor de 

DOMINGOS JORGE DA CUNHA, alegando que foi fiador no contrato de 

locação entabulado entre o Requerido e ISAIAS DE MELO DA SILVA. 

Ocorre que o sr. Isaias não pagou o débito decorrentes do aluguel e, 

assim, o Autor teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pelo 

referido débito. No entanto, o autor não foi previamente notificado da 

inadimplência do locatário. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Neste sentido: Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NO SPC. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMOBILIARIA QUE NÃO COMPROVOU A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO FIADORACERCA DA INADIMPLENCIA DO 

LOCATÁRIO E TAMPOUCO QUE TINHA AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR 

PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO. IRREGULARIDADE. CANCELAMENTO. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS EM RAZÃO DE INSCRIÇÃO 

ANTERIOR. APLICAÇÃO DO SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS. Recurso Cível Nº 71003873882, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 26/03/2013) RESPONSABILIDADE CIVIL 

CADASTRAMENTO DO NOME DE FIADOR POR ADMINISTRADORA DE 

IMÓVEIS. Mostra-se abusivo e constitui serviço defeituoso o 

cadastramento de fiador de locação no SPA pela imobiliária administradora 

do imóvel, seja porque o contrato não envolve crédito, seja porque não é 

credora, seja porque não notificado o fiador a respeito da existência de 

débito do inquilino afiançado, nem localizado na ação de cobrança. 

Configuração de informações não verdadeiras, vedadas no CDC. 

Apelação provida. (Apelação Cível Nº 70003863016, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rejane Maria Dias de Castro Bins, 

Julgado em 27/03/2002). Tenho que, considerando o transtorno sofrido 

pela parte Reclamante ao se deparar com a inscrição indevida e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado ao Reclamado, que poderia ter solucionado a 

lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. No 

presente caso configura-se danos morais puros, os quais independem de 

comprovação, pois presumíveis do ilícito praticado face à conduta 

negligente do Requerido. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR o 

reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003480-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MELO ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003480-41.2018.8.11.0006. REQUERENTE: THIAGO DE MELO ABREU 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por THIAGO DE MELO 

ABREU em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A, alegando que comprou 

passagem aérea da Requerida com voo programado para saída da 

Argentina às 11h50min, conexão em Guarulhos, e embarcaria com destino 

final às 15h45min. Ocorre que ao chegar em Guarulhos foi informado que 

seu voo havia sido cancelado e foram transferidos para um voo com saída 

para às 23h10min, saindo do aeroporto de Congonhas. Assim Requer a 

condenação da Requerida à reparação por danos morais. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Preliminarmente, friso que Convenções e 

tratados internacionais não eximem da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. A propósito: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE 

BAGAGEM. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. "O Superior 

Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias 

aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em 

vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e 

suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de 

Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, 

portanto, ao Código Consumerista" (AgRg no Ag n. 1.380.215/SP, rel. Min. 

Raul Araújo, j. 19-4-2012). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

COMPANHIA AÉREA. ARTS. 37, § 6º, DA CF E 14 DO CDC. DANO MORAL 

CONFIGURADO. PRECEDENTES. "'É inquestionável o abalo moral sofrido 

por passageiro que teve sua bagagem extraviada por falha operacional de 

empresa aérea, sendo inegáveis o aborrecimento, o transtorno e o 

sofrimento que essa circunstância gera no espírito do passageiro, 

situação que certamente escapa da condição de mero dissabor cotidiano' 

(Apelação Cível n. 2008.065854-4, de Urussanga, rel. Des. Eládio Torret 

Rocha, j. em 21/05/2010)" (AC n. 2011.071745-3, de Criciúma, rel. Des. 

Carlos Adilson Silva , j. 25-9-2012). MINORAÇÃO DO QUANTUM. VALOR 

EXCESSIVO E EM DISSONÂNCIA COM O NORMALMENTE ESTIPULADO 

POR ESTA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
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(TJ-SC , Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 09/09/2013, 

Primeira Câmara de Direito Público Julgado) No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. A Requerida argumenta que o atraso do 

voo foi devido à problemas técnicos inesperados e que prestou 

assistência material ao autor. Pugna pela improcedência da demanda. 

Ocorre que a referida alegação não exime a responsabilidade da 

companhia pelo evento danoso. Isso porque tal situação não configura 

força maior e, por tal razão, não pode ser repassado aos passageiros. 

Nesse contexto, evidente que houve falha na prestação do serviço e que 

a culpa não foi do consumidor, uma vez que teve o roteiro de viagem 

alterado unilateralmente. Em se tratando de responsabilidade objetiva, esta 

somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, 

desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, hipóteses que não 

restaram caracterizadas, tendo em vista que questões estruturais no 

aeroporto, configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, 

que, como dito, não pode ser repassado aos consumidores. Consideradas 

tais circunstâncias, não há como ser afastado o dever de reparação dos 

danos oriundos da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, 

porquanto, diferente do que faz crer a companhia aérea, não restou 

configurada qualquer excludente de sua responsabilidade no caso em 

comento. Ademais, os transtornos experimentos pelo autor, que teve a 

viagem alterada, esperando o próximo voo por mais de 04 horas, são 

evidentes, restando configurado o dever de reparação. No que tange ao 

dano moral, diante da comprovação da falha da companhia aérea, resta 

caracterizado o dever de indenizar os transtornos daí advindos. O fato 

vivenciado pelo autor ultrapassa a linha do mero dissabor, pois é cediço 

que passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, aborrecimentos e preocupações. A reparabilidade do 

dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5º, incisos V e X, da 

Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em 

seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de 

seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao 

ressarcimento do dano extrapatrimonial. Assim, em relação ao valor da 

indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como 

também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do 

lesado, a repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da 

indenização. A indenização deve, assim, guardar a dupla função, 

observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira 

dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes 

venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não 

cause enriquecimento sem causa à parte lesada. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para: a) 

CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de danos morais a cada uma das partes Requerentes, 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001002-26.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANGELO MARCELO POUSO 

GRACIOLI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS 

proposta por ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A,. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Banco Requerido arguiu falta 

de interesse de agir da Reclamante. O interesse processual deve ser 

aferido pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e circunstâncias 
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que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. O Requerido não comprovou o motivo da 

liberação de valores em nome do autor, valores este, que trouxeram 

inúmeros dissabores e encargos a parte autora, que se viu diante de uma 

situação totalmente incomoda, pois teve valores liberados sem sua conta 

corrente sem a sua anuência e posteriormente foi cobrado pela liberação 

de tais valores. Temos que a conduta do Reclamado, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos. O autor não 

pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a 

falha na prestação do serviço hipótese que configura ato injusto 

suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor. Assim, 

sopesando tais critérios, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; b) CONDENAR o 

reclamado a título de danos matérias a restituir ao reclamante o valor de 

R$ 503,81 (quinhentos e três reais e oitenta e um centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001480-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIELA ARRUDA ACOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISVECO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001480-34.2019.8.11.0006. REQUERENTE: PAULA GRAZIELA ARRUDA 

ACOSTA REQUERIDO: DISVECO LTDA VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por 

PAULA GRAZIELA ARRUDA ACOSTA em desfavor de CANOPUS 

VÉICULOS DE CÁCERES, alegando que é proprietária do veículo Etios HB 

XLS 1.5, com placa OBK3319 e no dia 12/09/2016, confiando nos serviços 

prestados pela Concessionária Canopus Veículos-Toyota levou seu 

automóvel para revisão no local, onde foi realizado levantamento das 

avarias, assim como do que precisava ser reparado. A autora prossegue 

relatando que acreditou que o veículo seria entregue em tempo hábil, bem 

como sua seguradora, autorizou a manutenção do automóvel, acontece 

que, referido bem somente ficou pronto no dia 19/12/2016, ou seja, quatro 

meses depois, impossibilitando a autora de utilizar o veículo durante todo 

esse longo período. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. Assim, 

diante das provas documentais e, sobretudo, das afirmações das partes 

constantes dos autos, sendo desnecessária a fase instrutória. Deve-se 

anotar que a relação estabelecida pelas partes é de consumo, e está 

inserida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, 

portanto, deve ser regida por suas normas. Assim, nos termos do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Autora – consumidora - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicada em seu favor à inversão do ônus da 

prova, para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas 

têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seus favores. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14), da inversão do ônus probatório, da 

boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, 

recaindo sobre a ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo 

ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR A RÉ QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA SUA 

OCORRÊNCIA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Em sua peça defensiva, a Reclamada 

alega que não houve má prestação de serviço, pois por mais que o veículo 

tenha realmente ficado por meses na concessionária para os devidos 

reparos, a empresa Requerida forneceu um veículo a Requerente, para 

que a mesma não sofresse nenhum tipo de prejuízo. Os fatos relevantes 

para o deslinde desta demanda é se houve ou não falha na prestação de 

serviço. No caso, cumpria a Autora a demonstração da falta de qualidade 

do serviço; cabendo à Requerida a prova da inexistência do vício, ônus do 

qual não se desincumbiu. É fato incontroverso que o tempo levado para os 

reparos no veículo da autora extrapolaram em muito, o que podemos 

chamar de razoável, por mais que o pagamento era feito via seguradora, 

que sempre era previamente consultada acerca dos procedimentos a 

serem adotados. O tempo final despendido para o término do serviço fugiu 

e muito daquilo que se espera de uma concessionária autorizada e 

especializada para o desempenho destas funções. Nos termos do artigo 

14 do CDC o fornecedor de serviço responde independente de culpa pela 

falha na prestação do serviço. O transtorno causado a autora certamente 

ultrapassa o mero dissabor, evidenciando o abalo moral. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, 

para: a) CONDENAR a reclamada a pagar a título de danos morais a 

Autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com fulcro nos artigos no 

art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, 
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pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção 

monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE KLEIN BISINELLA RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000126-08.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NICOLE KLEIN BISINELLA 

RAMIRES REQUERIDO: AVIANCA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por NICOLE 

KLEIN BISINELLA e CAIO KLEIN BISINELLA DE ARRUDA (neste ato 

representado por sua genitora) em desfavor de AVIANCA – OCEANAIR 

LINHAS AEREAS S.A, alegando que comprou passagem aérea da 

Requerida com voo programado para saída de Cuiabá às 08:10, conexão 

em Guarulhos, e chegada no Rio de Janeiro às 13:10. Ocorre que ao 

chegar a Guarulhos foi informada que seu voo havia sido cancelado e foi 

transferida para um voo com saída para às 18:00 horas, saindo do 

aeroporto de Congonhas. Assim, a autora teve que retirar suas bagagens 

e fazer o traslado de aeroporto. Informa que a companhia aérea forneceu 

voucher de alimentação apenas no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco 

Reais), insuficientes para a alimentação e que, inclusive, não foi aceito no 

restaurante escolhido. Requer a condenação da Requerida à reparação 

por danos morais e ressarcimento das despesas com alimentação e perda 

proporcional da diária do flat que havia pagado. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Acolho o pedido incompetência dos Juizados Especiais 

em relação a ilegitimidade ativa do menor Caio Klein Bisinella de Arruda. 

Ocorre que de fato a criança não pode estar figurando ativamente com 

autora da presente demanda, pois estaria em dissonância com a 

legislação pátria. Destarte, o artigo 8º da Lei 9.099/95 dispõe que: Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. Assim, atendendo-se os ditames 

legais, a extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao menor 

Caio Klein Bisinella de Arruda é medida que se impõe. Preliminarmente, 

friso que Convenções e tratados internacionais não eximem da aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor. A propósito: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR 

COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INAPLICABILIDADE DA 

CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. "O Superior Tribunal de Justiça entende que a 

responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má 

prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é 

mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores 

modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo 

Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código 

Consumerista" (AgRg no Ag n. 1.380.215/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 

19-4-2012). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. 

ARTS. 37, § 6º, DA CF E 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. 

PRECEDENTES. "'É inquestionável o abalo moral sofrido por passageiro 

que teve sua bagagem extraviada por falha operacional de empresa 

aérea, sendo inegáveis o aborrecimento, o transtorno e o sofrimento que 

essa circunstância gera no espírito do passageiro, situação que 

certamente escapa da condição de mero dissabor cotidiano' (Apelação 

Cível n. 2008.065854-4, de Urussanga, rel. Des. Eládio Torret Rocha, j. em 

21/05/2010)" (AC n. 2011.071745-3, de Criciúma, rel. Des. Carlos Adilson 

Silva , j. 25-9-2012). MINORAÇÃO DO QUANTUM. VALOR EXCESSIVO E 

EM DISSONÂNCIA COM O NORMALMENTE ESTIPULADO POR ESTA 

CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SC , 

Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 09/09/2013, Primeira 

Câmara de Direito Público Julgado) No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez, criando em seu 

desfavor a responsabilidade extracontratual. A Requerida argumenta que 

o atraso do voo foi devido à problemas técnicos inesperados e que 

prestou assistência material aos autores. Pugna pela improcedência da 

demanda. Ocorre que a referida alegação não exime a responsabilidade 

da companhia pelo evento danoso. Isso porque tal situação não configura 

força maior e, por tal razão, não pode ser repassado aos passageiros. 

Nesse contexto, evidente que houve falha na prestação do serviço e que 

a culpa não foi do consumidor, uma vez que teve o roteiro de viagem 

alterado unilateralmente. Em se tratando de responsabilidade objetiva, esta 

somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, 

desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, hipóteses que não 

restaram caracterizadas, tendo em vista que questões estruturais no 

aeroporto, configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, 

que, como dito, não pode ser repassado aos consumidores. Consideradas 

tais circunstâncias, não há como ser afastado o dever de reparação dos 

danos oriundos da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, 

porquanto, diferente do que faz crer a companhia aérea, não restou 

configurada qualquer excludente de sua responsabilidade no caso em 

comento. Ademais, os transtornos experimentos pelo autor, que teve a 

viagem alterada, esperando o próximo voo por mais de 04 horas, são 

evidentes, restando configurado o dever de reparação. Em relação aos 

danos materiais, estes restaram parcialmente comprovados nos autos. 

Deve ser ressaltado que, embora a Requerida tenha prestado auxílio 

material alimentar a autora, este foi insuficiente, pois, a alimentação deve 

ser fornecida de acordo com o horário de atraso do voo. No presente 

caso, observo que o atraso ocorreu no horário de almoço e a autora 

esperou o próximo voo previsto para o final do dia (18h). Portanto, 

evidente que o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco Reais) são insuficientes 

para almoço e lanche, considerando os preços exorbitantes de 

alimentação nos aeroportos. A autora juntou no ID 11368408 extrato 

comprovando a despesa com alimentação na data do atraso do voo. 

Quanto à perda da diária proporcional do flat, entendo pelo indeferimento, 

uma vez que as diárias são cobradas por inteiro quando o check in é 

realizado após às 12:00 ou 14:00 horas (conforme política de 

hospedagem). Logo, indiferente do horário que os autores chegassem 

naquela data a diária seria cobrada de forma integral. Saliento que não 

houve comprovação pelo autor que o flat contratado possuísse política 

diversa da ora explanada. No que tange ao dano moral, diante da 

comprovação da falha da companhia aérea, resta caracterizado o dever 

de indenizar os transtornos daí advindos. O fato vivenciado pela autora 

ultrapassa a linha do mero dissabor, pois é cediço que passou a conviver 

com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

aborrecimentos e preocupações. A reparabilidade do dano moral alçada 

ao plano constitucional, no artigo 5º, incisos V e X, da Carta Política, e 

expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 

combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso 

prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do 

dano extrapatrimonial. Assim, em relação ao valor da indenização, 

deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o 
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caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a 

repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização. A 

indenização deve, assim, guardar a dupla função, observando os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao 

agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a 

ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause 

enriquecimento sem causa à parte lesada. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Extingo o processo sem resolução de mérito 

em relação ao menor Caio Klein Bisinella de Arruda, devido a sua falta de 

capacidade processual para poder ser parte Requerente, sob o rito da lei 

Lei 9.099/95. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para: a) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais a parte 

Requerente, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. b) 

CONDENAR a reclamada a restituí ao reclamante o valor de R$ 220,00 

(duzentos e vinte Reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com 

o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Processo Número: 1000261-20.2018.8.11.0006
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Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000261-20.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NELSON RIBEIRO REQUERIDO: 

CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA CAPITALIZACAO S/A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por NELSON RIBEIRO em desfavor de CAIXA SEGURADORA S.A 

e CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A, alegando que contratou em julho/2015 da 

Requerida o plano “Caixa Seguro Amparo” que dentre outras vantagens, 

dispunha do direito de concorrer um sorteio prêmio mensal no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil Reis). O seguro teria validade de um ano e o 

pagamento em parcela única no valor de R$ 30,00 (trinta Reais). Ocorre 

que em agosto/2015, ao verificar o sorteio do prêmio mensal, foi informado 

que seu nome não constava na lista de participantes, pois, sua apólice 

havia sido cancelada por falta de pagamento, em que pese ter realizado o 

pagamento em 27.07.2015. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva da Requerida CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A, pois, a 

contratação foi realizada com a primeira requerida. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida sustenta que o 

autor participou dos sorteios durante a vigência do seu contrato, apenas 

não foi contemplado. Entretanto, o e-mail enviado pela Requerida (ID 

11494911) demonstra que a apólice do autor foi cancelada por falta de 

pagamento, ao passo que este juntou o comprovante de pagamento 

tempestivo no ID 11494911. Portanto, ao cancelar a apólice do autor 

devidamente quitada tempestivamente, houve falha na prestação do 

serviço ofertado pela Requerida. O autor não pode ser prejudicado pela 

má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 

dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. 

Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida CAIXA 

CAPITALIZAÇÃO S.A, extinguindo o feito sem resolução do mérito em 

relação à mesma. Julgo parcialmente procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006481-34.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CHARLLES ICARO TOLEDO 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com PEDIDO LIMINAR 

proposta poCHARLLES ICARO TOLEDO PEREIRA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, alegando que se inscreveu no concurso público regido 

pelo Edital 01/2017 do Estado de Mato Grosso para o provimento de vagas 

ao cargo de Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo 

Educacional e Apoio Administrativo Educacional, concorrendo à vaga de 

Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, para a cidade Cáceres-MT, 

que de acordo com o Edital que regia o certame foi disponibilizada 7 (sete) 

vagas e a formação de cadastro de reserva daquele polo. Contudo, conta 

o Reclamante que considerando os itens 12.3 e 12.4 do Edital, o cargo 

pleiteado por ele o edital previa 7 (sete) vagas, porém o resultado final 

deveria ser 11 (onze), sendo 7 (sete) aprovados e 4(quatro) 

classificados. Ademais, ainda que tenha o Reclamante classificado na 10ª 

posição, explana que, a Administração Pública convocou somente os 

candidatos aprovados dentro do número de vagas, e teria feito várias 

contratações precárias para o cargo ao qual pleiteia o Autor. Dessa 

forma, o Requerente se sente preterido de assumir o cargo supostamente 

vago tendo sido classificado em concurso público. É o breve relato. 

Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras 

provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil. O Estado de Mato Grosso sem sede de contestação 

argumentou no sentido de que embora o Reclamante aponte suposta vaga 

em aberto o que não condiz com a verdade tendo em vista informações 

prestadas pela SEDUC/MT, todos os aprovados foram convocados, 

nomeados, empossados e encontram-se em efetivo exercício, tal alegação 

não lhe garante vaga, conforme estabelece o item 15.1 do edital 

supracitado, a classificação final não assegura ao candidato o direito de 

ingresso automático no cargo, ficando a concretização do ato 

condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira do 

órgão. Aduz ainda, que existe um trâmite que norteia o concurso e deve 

ser respeitado para que seja mantida a organização da Administração 

Pública e em virtude do princípio da isonomia, não há como privilegiar um 

candidato dentro outros que estão aguardando o levantamento de vagas 

existentes, bem como, a análise das condições estabelecidas no item 15.1 

do edital que rege o concurso para que sejam convocados. Portanto, há 

candidatos a frente do requerente aguardando também a existência de 

vagas. Primeiramente, vale ressaltar que direito liquido e certo a nomeação 

tem somente aqueles aprovados dentro do numero de vagas previstas em 

edital, o que não é o caso da Requerente. Para aqueles aprovados em 

cadastro de reserva, o direito a nomeação surge com a comprovação de 

existência de vaga disponível, ocorrência de contratação temporária 

precária e quebra de ordem classificatória, o que também é o caso dos 

autos. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO 

FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. EXPECTATIVA 

DE DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS 

EFETIVOS VAGOS NA ESPECIALIDADE PARA A QUAL CONCORREU. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça 

adota o entendimento de que os candidatos aprovados em posição 

classificatória compatível com as vagas estabelecidas em edital possuem 

direito subjetivo a nomeação e posse dentro do período de validade do 

concurso, não havendo mera expectativa de direito. 2. A jurisprudência do 

STJ também pacificou-se no sentido de que o candidato deixa de ter mera 

expectativa de direito para adquirir direito subjetivo à nomeação para o 

cargo a que concorreu e foi habilitado, caso se comprove: a) quebra da 

ordem classificatória, b) contratação temporária para preenchimento de 

vagas existentes ou c) surgimento de novas vagas, seja por criação de lei 

ou por força de vacância durante o prazo de validade do certame. 3. É 

cediço nesta Corte Superior que a ação de Mandado de Segurança é meio 

constitucional posto à disposição do cidadão para a proteção de direito 

líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. Não 

demonstrada de plano a lesão ou ameaça, o pedido deve ser indeferido. 4. 

Na análise detida dos autos, verifico que a ora agravante não comprovou 

efetivamente ter havido criação de novas vagas, durante a validade do 

concurso, na especialidade para a qual concorreu a interessada, 

tampouco a preterição da candidata em sua ordem de nomeação, não 

existindo, evidentemente, comprovação da violação de seu direito pessoal. 

4. Diante da ausência de prova pré-constituída suficiente à demonstração 

da liquidez e certeza do direito invocado, a denegação da segurança é 

medida que se impõe, não merecendo reforma o acórdão impugnado. 5. 

Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 47910 / RJ Agravo 

Regimental No Recurso Em Mandado De Segurança 2015/0066777-1. 

Ministro HERMAN BENJAMIN. 1ª Turma. Data de Julgamento: 26/05/2015. 

Data de Publicação: DJE 30/06/2015).” “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO 

JUDICIÁRIO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO 

EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS 

DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o 

candidato aprovado em concurso na condição de cadastro de reservas 

deixa de ter mera expectativa de direito para adquirir direito subjetivo à 

nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado, caso se 

comprove: a) quebra da ordem classificatória, b) contratação temporária 

para preenchimento de vagas existentes ou c) surgimento de novas 

vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância durante o prazo 

de validade do certame. 2. No caso concreto, a candidata, classificada 

como 1a. excedente a integrar o cadastro de reservas, logrou comprovar 

o surgimento de vaga apta a sua nomeação apresentando termo de 

desistência da assunção do cargo por outra candidata melhor 

classificada. Ocorre que tal documento apresenta data de apenas 2 (dois) 

dias anteriores a expiração do prazo de validade do concurso e não foi 

protocolado junto a Administração, pelo que não podia surtir efeitos quanto 

a nomeação de candidatos seguintes, descaracterizando possível 

omissão ilegal da Administração. 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg 

no RMS 39151/MG Agravo Regimental No Recurso Em Mandado De 

Segurança 2012/0201573-3. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. 

2ª Turma. Data de Julgamento: 15/03/2016. Data de Publicação: DJe 

30/03/2016).” No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do 

Estado de Mato Grosso, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

LIMINAR INDEFERIDA - CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A aprovação em 

concurso público, fora do número de vagas, concede ao candidato a mera 

expectativa de direito à nomeação. Se não há demonstração de que as 

contratações temporárias ensejam preterição dos candidatos aprovados, 

não há ilegalidade que permita a nomeação dos candidatos aprovados no 

cadastro de reserva. (AI 66494/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).” 

Desse modo, não vislumbro violação de direito por parte da Requerida em 

face da Requerente, sendo a improcedência da ação medida que se 

impõe. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

e consequentemente, extingo o processo, com exame de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso 1, do Código de Processo Civil. Dione Maikon 

Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por MARCELO 

ADRIANO BOFF JUNIOR em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A, 

alegando que comprou passagem aérea da Requerida com voo 

programado para saída de Cuiabá na data de 25/01/2019 às 05h40min, 

com conexão em Guarulhos, e chegada em Cancun às 22h50min do 

mesmo dia. Ocorre que ao chegar no aeroporto de Cuiabá foi informado 

que seu voo havia sido cancelado e fora transferido para a data de 

26/01/2019 às 05horas. Informa que devido à falha na prestação de 

serviços por parte da empresa Reclamada teve que despender gastos 

com diária de hotel Requer a condenação da Requerida à reparação por 

danos morais e ressarcimento das despesas com a diária de hotel. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Preliminarmente, friso que 

Convenções e tratados internacionais não eximem da aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor. A propósito: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR COMPANHIA 

AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO 

DE MONTREAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. "O 

Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das 

companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a 

entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de 

Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e 

Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, 

subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista" (AgRg no Ag n. 

1.380.215/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 19-4-2012). RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ARTS. 37, § 6º, DA CF E 14 DO CDC. 

DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. "'É inquestionável o abalo 

moral sofrido por passageiro que teve sua bagagem extraviada por falha 

operacional de empresa aérea, sendo inegáveis o aborrecimento, o 

transtorno e o sofrimento que essa circunstância gera no espírito do 

passageiro, situação que certamente escapa da condição de mero 

dissabor cotidiano' (Apelação Cível n. 2008.065854-4, de Urussanga, rel. 

Des. Eládio Torret Rocha, j. em 21/05/2010)" (AC n. 2011.071745-3, de 

Criciúma, rel. Des. Carlos Adilson Silva , j. 25-9-2012). MINORAÇÃO DO 

QUANTUM. VALOR EXCESSIVO E EM DISSONÂNCIA COM O 

NORMALMENTE ESTIPULADO POR ESTA CÂMARA. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SC , Relator: Jorge Luiz de 

Borba, Data de Julgamento: 09/09/2013, Primeira Câmara de Direito Público 

Julgado) No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. A Requerida argumenta que o atraso do 

voo foi devido à problemas meteorológicos e que prestou assistência 

material ao autore. Pugna pela improcedência da demanda. Ocorre que a 

referida alegação não exime a responsabilidade da companhia pelo evento 

danoso. Isso porque tal situação não configura força maior e, por tal 

razão, não pode ser repassado aos passageiros. Nesse contexto, 

evidente que houve falha na prestação do serviço e que a culpa não foi 

do consumidor, uma vez que teve o roteiro de viagem alterado 

unilateralmente. Em se tratando de responsabilidade objetiva, esta somente 

pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, desconexo 

do serviço, caso fortuito ou força maior, hipóteses que não restaram 

caracterizadas, tendo em vista que questões estruturais no aeroporto, 

configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que, como 

dito, não pode ser repassado aos consumidores. Consideradas tais 

circunstâncias, não há como ser afastado o dever de reparação dos 

danos oriundos da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, 

porquanto, diferente do que faz crer a companhia aérea, não restou 

configurada qualquer excludente de sua responsabilidade no caso em 

comento. Ademais, os transtornos experimentos pelo autor, que teve a 

viagem alterada, tendo que ficar aguardando por horas em variados 

aeroportos. Em relação aos danos materiais, estes restaram comprovados 

nos autos. O autor juntou no ID 20375137 nota fiscal comprovando a 

despesa com a diária do hotel. No que tange ao dano moral, diante da 

comprovação da falha da companhia aérea, resta caracterizado o dever 

de indenizar os transtornos daí advindos. O fato vivenciado pelo autor 

ultrapassa a linha do mero dissabor, pois é cediço que passou a conviver 

com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

aborrecimentos e preocupações. A reparabilidade do dano moral alçada 

ao plano constitucional, no artigo 5º, incisos V e X, da Carta Política, e 

expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 

combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso 

prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do 

dano extrapatrimonial. Assim, em relação ao valor da indenização, 

deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o 

caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a 

repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização. A 

indenização deve, assim, guardar a dupla função, observando os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao 

agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a 

ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause 

enriquecimento sem causa à parte lesada. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para: a) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais a parte 

Requerente, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. b) 

CONDENAR a reclamada a restituí ao reclamante o valor de R$ 270,80 

(duzentos e setenta reais e oitenta centavos), corrigidos monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do 

CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002847-30.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JUCINEIA MARIA DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JUCINEIA MARIA DE ASSUNÇÃO em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

alegando que em 10 de novembro de 2017, no período da manhã, um 

funcionário da empresa ré dirigiu-se a residência da autora e interrompeu 

o fornecimento de energia elétrica, justificando que a fatura do mês de 
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setembro/2017 não estava paga. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. Assim, diante das provas documentais e, sobretudo, 

das afirmações das partes constantes dos autos, sendo desnecessária a 

fase instrutória. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida alega que não houve irregularidade no 

corte, pois a fatura em questão se encontrava pendente de pagamento, já 

que o próprio comprovante de pagamento juntado aos autos pela autora 

demonstra que não corresponde com o código de barra da fatura em 

questão, ou seja, a autora pagou fatura diversa, daquela que deveria 

pagar, incidindo em erro, acreditando realmente que havia pagado sua 

fatura como fazia todos os meses, de forma religiosa. Desta forma, ante o 

inadimplemento houve a suspensão do serviço, de forma justificada pela 

requerida. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na 

inicial, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de 

estilo. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003646-73.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ODAIR DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos 

fatos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA – SUBSTITUTIVA FGTS ajuizada 

por ODAIR DA SILVA em face da ESTADO DE MATO GROSSO, alegando 

que realizou com a Requerida contratos temporários, reiteradamente, no 

ano de 2013 à 2017. Argumenta que, tendo em vista as sucessivas 

contratações, estas perderam a excepcionalidade da temporalidade, razão 

pela qual entende nulo tais contratos. Requer a nulidade dos contratos e 

consequente condenação do Requerido ao pagamento do FGTS. O 

Requerido, por sua vez, apresentou contestação afirmando o caráter 

administrativo do vínculo contratual com o autor, devidamente motivados 

por excepcional interesse público específico, o que torna impossível a 

concessão do pleito desta. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria 

que independe da produção de outras provas, além daquelas já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. É certo que as normas 

da CLT são inaplicáveis à relação jurídica de vínculo administrativo. As 

contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos 

previstos no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, ou seja, a 

contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, 

ficando vedada a modalidade quando as atividades a serem realizadas, 

estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser 

permanente ou habitual. Em que pese as alegações da Requerida, 

extrai-se dos autos que o autor foi contratado reiteradamente no período 

supramencionado. O autor foi contratado sucessivamente no período de 

2014 - 2015, ou seja, por mais de ano consecutivo, situação que 

descaracteriza a contratação elencada no dispositivo constitucional 

supracitado, e, portanto, enseja sua nulidade. Em caso análogo se 

posicionou nesse sentido nosso Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA TRABALHISTA – PRELIMINAR – SENTENÇA EXTRA PETITA – 

CONFIGURADA – MÉRITO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – 

DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS MÍNIMOS – SALDO DE 

SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – DÉCIMO TERCEIRO 

SALÁRIO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E VERBAS 

CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 8.036/90 – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE – AUMENTO DO GRAU – SITUAÇÃO FAZVORÁVEL NÃO 

DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE MONTANTE RECOLHIDO A TÍTULO DE 

CONTRIBUIÇÃO AO INSS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Conforme dispõe o art. 128, do CPC/1973, “o juiz decidirá a lide 

nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, 

não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”. O STF 

firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário 

de trabalho com a Administração Pública, quando renovado 

sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço 

público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato 

temporário de trabalho com a Administração Pública gera para o 

contratado o direito ao levantamento do depósito de FGTS (Lei nº 

8.036/90, art. 19-A). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem 

como para condenar o Requerido ao pagamento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço referente ao período efetivamente trabalhado, valor 

este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 

1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem 

custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

Juiz Leigo Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005971-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE ANALISES CLINICAS - AMAC 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA CHAVES WEST OAB - MT11698-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005971-55.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SARAH ARGENTI 

ALVARENGA - EPP REQUERIDO: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE 

ANALISES CLINICAS - AMAC Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO 

DO ASSOCIADO E DANO MORAIS proposta por SARAH ARGENTI 
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ALVARENGA – EPP em face de ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE 

ANÁLISES CLÍNICAS - AMAC, alegando a autora que na data de 02 de 

fevereiro de 2017, por intermédio de uma notificação extrajudicial efetuada 

pela associação ré, fora informada que teria cometido a infração prevista 

no Estatuto e Regimento Interno da Associação, qual seja - supostas 

faltas que não foram justificadas. Consta ainda que, que após a 

apresentação de defesa pela requerente, restou-se deliberado pelo 

Conselho Administrativo da AMAC a manutenção da exclusão da 

associada, apenas com fundamentação no Regimento Interno da 

Associação - artigo 69 e seguintes, haja vista não haver previsão no 

Estatuto da Associação. O Requerido em sede de contestação 

argumentou no sentido de que em respeito ao esforço empenhado por 

todos os Associados em estarem presentes às Assembleias que ocorriam 

uma vez ao mês, foi sugerido e votado a favor por unanimidade nas 

Assembleias de aprovação do Estatuto e do Regimento Interno que seria 

motivo de exclusão do associado o não comparecimento em 3 (três) 

Assembleias consecutivas, sem prévia justificativa, por escrito, à 

secretaria da Associação. É o breve relato. Decido. Tratando-se de 

matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Conforme se pode 

constatar dos autos a irresignação da parte autora se encontra sobre o 

fato de se ver excluída dos quadros da Requerida. Mas, o que devemos 

nos atentar é se a fatídica exclusão tem previsão legal dentro do estatuto 

da Requerida e se se observou os princípios do contraditório e ampla 

defesa. Vejamos o que dispõe o art. 69 do estatuto da AMAC: Art 69º. A 

exclusão é aplicável nos seguintes casos: I. Violação do estatuto social ou 

regimento interno; II. Difamação da Associação, seus associados ou 

colaboradores; III. Atividades contrárias às decisões das assembleias 

gerais; IV. Desvio dos bons costumes; V. Conduta duvidosa, mediante a 

prática de atos ilícitos ou imorais; VI. Falta de pagamento de três parcelas 

consecutivas das contribuições associativas; VII. Inadimplência junto a 

fornecedores da Central de Compras; VIII. Não representação em 3 (três) 

Assembléias consecutivas, sem prévia justificativa, por escrito, à 

secretaria da Associação; Parágrafo Primeiro - A perda da qualidade de 

associado será determinada pelo Conselho Administrativo, sendo 

admissível somente havendo justa causa, assim reconhecida em 

procedimento disciplinar, em que fique assegurado o direito da ampla 

defesa, quando ficar comprovada a ocorrência de qualquer das causas 

mencionadas no caput. Parágrafo Segundo – Definida a justa causa, o 

associado será devidamente notificado dos fatos a ele imputados, através 

de notificação extrajudicial, para que apresente sua defesa prévia no 

prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento da comunicação; 

Parágrafo Terceiro – Após o decurso do prazo descrito no parágrafo 

anterior, independentemente da apresentação de defesa, a representação 

será decidida em reunião extraordinária do Conselho Administrativo, por 

maioria simples de votos dos diretores presentes; Parágrafo Quarto – 

Aplicada a pena de exclusão, caberá recurso, por parte do associado 

excluído, à Assembleia Geral, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da decisão de sua exclusão, através de notificação extrajudicial, 

manifestar a intenção de ver a decisão do Conselho Administrativo ser 

objeto de deliberação, em última instância, por parte da Assembleia Geral; 

Parágrafo Quinto – Uma vez excluído, qualquer que seja o motivo, não terá 

o associado o direito de pleitear indenização ou compensação de qualquer 

natureza, seja a que título for; Como acima descrito existe a previsão para 

aquele associado que por 03 assembleias for faltante, embora a autora 

justifique sua falta por ser notificada quase na data da assembleia, 

tornando-se inválida, percebemos pelos documentos acostados aos autos 

que a realidade é outra. Pois na data de 02 de agosto de 2017, a 

Requerente nomeia o Sr Carlos Alexandre de Souza, para representá-la 

na Assembleia, demonstrando inequivocamente que tinha conhecimento 

da realização da Assembleia antes do dia 03 de agosto de 2017. Desta 

forma, a Requente junta aos autos, fragmento de email, enviado pela 

secretaria executiva da Requerida alegando que o e-mail com data de 03 

de agosto, não obedeceu o prazo para convocação da Assembleia. 

Ocorre que o e-mail colacionado nos autos não se trata de Convocação 

da Assembleia, apenas formalização de conversa tida anteriormente com 

o Sr Carlos Alexandre, representante da Requerente, nomeada por ela. No 

que diz respeito ao direito de defesa da parte Requerente sem sede 

administrativa não vislumbro qualquer afronta ao contraditório. Já que 

foram Cumpridos todos os Requisitos do Procedimento Disciplinar e 

garantidos os direitos do contraditório e da ampla defesa, conforme 

taxativamente comprovado pelos documentos anexados aos autos, a 

Assembléia Geral, no dia 05 de agosto de 2017, na presença de mais de 

50% dos associados aptos a votar, deliberou pela exclusão da 

Requerente considerando que ficou comprovada a ocorrência de 

exclusão estabelecida no inciso VIII do artigo 69, bem como incisos V e VI 

do artigo 8º e incisos I e III do artigo 10º do Estatuto da Requerida. 

Portanto, não merece prosperar a alegação da Requerente de que a 

penalidade imposta poderia ter sido mais branda, pois não é o que 

estabelece o Regimento Interno da Associação, vez que a penalidade de 

advertência é aplicável apenas às infrações consideradas leves e a pena 

de multa é aplicável apenas em caso de reincidência na infração que já 

tenha sido objeto de advertência. Assim sendo, não existe no presente 

caso qualquer ilicitude ou afronta ao basilar e constitucional direito a ampla 

defesa e contraditório, que justiçassem a anulação do presente ato 

administrativo que ensejou na exclusão da Requerente dos quadros de 

associados da Requerida. Desta forma, deve permanecer ato 

administrativo incólume. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003350-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE DE CARVALHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003350-51.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FLAVIANE DE CARVALHO 

PEREIRA REQUERIDO: CAIXA SEGURADORA S/A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

proposta por FLAVIANE DE CARVALHO PEREIRA em desfavor de CAIXA 

SEGURADORA S/A, alegando que a Autora é beneficiária do Seguro de 

Vida contratado pelo seu genitor Pedro Estevão Pereira, falecido em 

28.02.2018, junto à Seguradora Requerida. Ocorre que após o falecimento 

do Segurado, a Autora, na qualidade de Beneficiária, deu entrada 

administrativamente para recebimento da indenização devida, todavia o 

seu pedido foi indeferido administrativamente. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO a preliminar de carência 

de ação suscitada pela Requerida, pois como cabalmente demostrado no 

ID 16675762 que fora debitado na conta da Requerente foi estornado pela 

instituição financeira. Sendo evidente que não houve a quitação do débito 

em discussão nesta demanda. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 69 de 569



inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida sustenta que o valor 

pleiteado pela autora referente ao seguro, já fora outra quitado pelo 

Banco, sendo debitado diretamente na conta da Requerida, não tendo 

nada mais a ser pago. Entretanto, conforme o extrato acostado pela parte 

autora no ID 16675762, é possível identificar que o valor foi realmente 

debitado na conta bancária da autora, mas na sequência o mesmo valor é 

estornado pela instituição bancária. Portanto, houve uma flagrante falha na 

prestação do serviço ofertado pela Requerida. O autor não pode ser 

prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como o valor da 

negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das 

negativações, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; b) CONDENAR a reclamada ao pagamento 

da indenização securitária, devidamente atualizada monetariamente nos 

termos do artigo 772 do CC/02; c) CONDENAR pagamento da indenização 

referente à cobertura adicional de auxílio alimentação no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) devidamente atualizado, com juros e correção 

monetária a contar de 28.02.18. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Edital Citação

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CÁCERES

Quinta Vara - Juizado Especial

21/01/2020

15:04:32

39435

Endereço do Fórum: Rua das Maravilhas, Bairro: Cavalhada, Cidade: 

Cáceres-MT, CEP: 78.216-900,

Telefone(s): (65) 3211-1300, (065)3211-1301

Formulário: 1185 Matr.: 40794

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 6743-06.2015.811.0006 Código: 187668 Vlr Causa: R$ 0,00 

Tipo: Crime

Espécie: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO

CRIMINAL

Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo: WUANDERSON GOMES VARGAS e LEONIR BATISTA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s):

LEONIR BATISTA (Denunciado(a)), Cpf: 95243909149, Rg: 14113163, 

Filiação: Celestrina Maria Batista e

José Batista, data de nascimento: 19/08/1979, brasileiro(a), natural de 

Reserva do Cabaçal-MT, solteiro(a),

téc em segurança do trabalho, Telefone 65/9926-8465, Endereço: Rua D, 

N. 13, Bairro: Jardim Ipanema,

Cidade: Cáceres-MT, CEP: 78200000.

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o acusado poderá 

argüir preliminares e alegar

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas

pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua

intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, etc.Chamo o feito a ordem quanto a decisão de fls. 101, 

vez que o feito é Crime

Ambiental, rito ordinário.Proceda a citação editalícia do denunciado Leonir 

Batista, nos termos do

artigo 361 do CPP.Após, decorrido o prazo, dê-se vista dos autos ao 

MP.Expeça-se o

necessário.Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância,

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu,

MAURINO NETO FERREIRA COELHO, digitei.

Cáceres, 21 de janeiro de 2020

Eniele Regiani

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 971/CNGC

??

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 146163 Nr: 4352-83.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O, WAGNER LEITE DA COSTA PIRES - OAB:12.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ JOAQUIM OVELAR - 

OAB:18.738/E-MT, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270, WALDUY FERNANDES - OAB:21529, WENDELL DO 

CARMO SANT'ANA - OAB:16185/DF

 Vistos etc,

I – Apresentadas as razões recursais pelo Ministério Público, certifique-se 

e à Defesa para contra arrazoar.

II – Posteriormente, voltem-me os autos conclusos para análise e 

deliberação, nos termos do artigo 589 do CPP.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259239 Nr: 263-36.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENIR FRANCO DE FREITAS NETO, DANILO 

HENRIQUE DE SÁ GOMES, DIEGO DE ARAÚJO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL AFONSO FIGUEIRA - 

OAB:3092

 Vistos etc,

 I – Designo para cumprimento do ato deprecado o dia 05 de fevereiro de 

2020, às 13h00min.
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II – Comunique-se o Juízo deprecante para as providências cabíveis.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259406 Nr: 385-49.2020.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEF BISPO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, com fundamento no Art. 310 c/c Art. 312 e Art. 313, inciso I, 

todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM 

FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado ALLEF BISPO MACEDO, 

brasileiro, natural de Cáceres/MT, nascido em 27/12/1993, filho de 

Elizangela Teodoro Bispo e Erivaldo Santana da Costa Macedo, para 

garantia da ordem pública.EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO.Face a 

Resolução n° 137/2011 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n° 

28/2012 da CGJ/MT, DETERMINO que o Gestor Judicial promova a inclusão 

do mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, 

por intermédio do Sistema Apolo no prazo de 24 horas, devendo constar 

mandado já cumprido, face a conversão da prisão em flagrante do 

autuado em prisão preventiva, conforme dispõe o art. 3°, § 2°, da 

Resolução 137 do CNJ.Em cumprimento ao inciso XII, do Art. 3°, da 

Resolução supramencionada, consigne-se no mandado de prisão o prazo 

de validade para seu cumprimento, de acordo com a prescrição em 

abstrato do delito. Deixo de designar, neste momento, a Audiência de 

Custódia, conforme artigo 1º do Provimento 12/2017 - CM, haja vista a 

informação contida as fls. 10, de que o autuado encontra-se hospitalizado, 

o que inviabiliza a realização do ato. Todavia, oficie-se determinando a 

informação imediata à este Juízo, quando da alta hospitalar do 

autuado.Informe-se acerca da presente nos autos do executivo de pena 

nº 0005877-32.2014.8.11.0006.Com a finalidade de dar cabal cumprimento 

ao disposto no Art. 306, § 1º, do Código de Processo Penal c/c a 

Resolução nº87/2009 - CNJ, Art. 1º, § 3º, dê-se ciência à Defensoria 

Pública, caso não tenha o autuado constituído advogado.Ciência ao 

Ministério Público.Com o aporte do Inquérito Policial, traslade-se cópia da 

presente decisão e arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 255331 Nr: 7879-96.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TEODORO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLE DA ROSA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:18834/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO FERNANDES FANAIA 

TEIXEIRA - OAB:2455/O

 Vistos, etc.

Ante a sua tempestividade, recebo o Recurso de Apelação interposto pela 

Defesa do réu João Teodoro de Matos à fl. 162.

A defesa do denunciado apresentou as razões recursais, fls. 163/187.

Ademais, encaminhem-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

Por fim, com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para a devida apreciação do Recurso, 

com as cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255713 Nr: 8160-52.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO DANIEL FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ROSA LONGO JOB - 

OAB:374.372, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:"MT"

 Intimar a advogada do denunciado, Dra. Ana Rosa Longo Job, para 

ciência de que fora juntado nos autos estudo psicossocial das vítimas, ou 

para querendo, manifestar-se no prazo de 24 (vinte e quatro)horas 

conforme determinado em decisão de fls. 177.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 145779 Nr: 3874-75.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON JHON FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717, ROSENILDA VINDOURA GOMES - OAB:11329/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o réu WILTON JHON 

FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, filho de Edimar Ferreira de Souza, por 

transgressão aos ditames do art. 155, § 4º, inciso II, c.c art. 71, ambos do 

Código Penal, e assim, passo à dosimetria.A pena prevista para o crime de 

furto qualificado é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 244596 Nr: 87-91.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO BARBA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia 

e via de consequência, ABSOLVO o denunciado PEDRO PAULO BARBA 

DA SILVA, da imputação a que se sujeitou nestes autos, o que faço com 

fulcro no artigo 386, VII, do CPP.Após o trânsito em julgado, feitas as 

anotações, comunicações e baixas de estilo, arquive-se. P.R.I.C.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256875 Nr: 8905-32.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON NERIS MORENO JUNIOR, UESLEN 

ANDRADE BONFIN, ANDERSON DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:"MT", JOÃO RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:26235

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) REU 

WILSON NERIS MORENO JUNIOR CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL, APRESENTE DEFESA PRÉVIA POR ESCRITO NOS 

AUTOS COM RELAÇÃO AO(S) ACUSADO(S) ACIMA CITADO.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240541 Nr: 8328-88.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:22786, JENNIFER SANTANA R. DOURADO - OAB:23618/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de CUIABÁ/MT, bem como para que acompanhe 

a distribuição e a movimentação da Missiva.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168659 Nr: 5182-78.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBES BALIEIRO DAMASCENO, AECIO 

AUGUSTO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DOUGLAS 

ROSSETI BUENO - OAB:OAB 25.857, EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:OAB 10.871, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - 

OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:OAB 

13.356, RINALDO SOUZA FAUSTINO - OAB:22867/O

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU 

JARBES BALIEIRO DAMASCENO CONSTANTE NO POLO PASSIVO, DA 

EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA A COMARCA DE CUIABÁ/MT, PARA 

INTERROGATÓRIO DO(S) ACUSADO(S) ACIMA MENCIONADO, NOS 

TERMOS DA PARTE FINAL DO ARTIGO 222 DO CPP, E O ITEM 7.3.6 DA 

C.N.G.C.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188273 Nr: 7169-18.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO COSTA PRADO, SANDRO 

MANOEL DA SILVA SANTOS, DOMILSON LELIS DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

DEMILSON LELIS DE AQUINO CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

COMPARECER EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 03 DE MARÇO DE 2020, ÀS 14:00 HORAS, NA 

3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT, BEM COMO QUE 

INFORME O NOVO ENDEREÇO DO ACUSADO TENDO EM VISTA O OFÍCIAL 

DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, INFORMAR QUE O MESMO 

NÃO MAIS RESIDE NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253748 Nr: 6740-12.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, DA EXPEDIÇÃO DE 

CARTA PRECATÓRIA A COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE/MT, PARA 

INQUIRIÇÃO DA(S) TESTEMUNHA(S)ALVARO DE OLIVEIRA CASTRO, 

NOS TERMOS DA PARTE FINAL DO ARTIGO 222 DO CPP, E O ITEM 7.3.6 

DA C.N.G.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 253501 Nr: 6548-79.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA OLIVEIRA DE SALES, DOCARMO 

SANTANA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ÉRIKA SOARES NEVES 

- OAB:24690/O, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818, 

MARCIO DA SILVA ALMEIDA - OAB:16358

 Vistos.

 Cumpra-se o despacho de fls. 235.

 Ante o teor da certidão de fls. 258, informando que o recurso foi 

interposto no prazo legal, recebo a apelação de fls. 249.

Vista ao apelante para que apresente suas razões, no prazo de 08 (oito) 

dias, sob pena de subida sem elas, bem como apresente contrarrazões 

em relação ao alegado pela acusação em sede de recurso de apelação. 

Oferecidas ou certificado o decurso do prazo, ao apelado para 

contra-arrazoar em igual prazo.

 Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se. Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000458-41.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA PRISCILLA LOPES DO ROSARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON SILVA CARDOSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000458-41.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: LARISSA PRISCILLA LOPES DO ROSARIO EXECUTADO: 

JACKSON SILVA CARDOSO Vistos etc. Intime-se a parte autora para se 

manifestar acerca do parecer de id. 26933402. Às providências. 

Diamantino, 16 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000283-47.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOANECIR MAMEDES DA SILVA DONOFRIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO D'ONOFRIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000283-47.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: JOANECIR MAMEDES DA SILVA DONOFRIO REQUERIDO: 

LUCIO D'ONOFRIO Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio ajuizado por 

JOANECIR MAMEDES DA SILVA D’ONOFRIO em desfavor de LUCIO 

D’ONOFRIO, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a parte 

autora que contraiu matrimônio com o requerido em 29.07.2016, sendo que 

em 23/04/2017 viajou para a Europa e não mais retornou, nem mesmo 

entrou em contato. Assevera que da ultima vez que teve notícias do 

requerido lhe informaram que pretendia residir na Alemanha, sem qualquer 

intenção de retornar ao Brasil. Assegura que não há bens a partilhar, bem 

como que desta união não adveio o nascimento de filhos. Requer a parte 

autora a procedência da demanda, decretando o divórcio. Instrui a inicial 

com documentos. Recebida a inicial (id. 18949729), foi determinada sua 

citação via edital, no entanto, devidamente citado deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certidão de id. 21195204. Nomeado 

curador especial (id. 22370349), o mesmo apresentou contestação por 

negativa geral (id. 22462906), impugnada pela requerente, id. 27553077. 

Os autos vieram-me conclusos. É o necessário relato. Fundamento. 

DECIDO. Por não vislumbrar a necessidade de dilação probatória, eis que 

os documentos encartados já são suficientes, nos termos do art. 355, 

inciso I, do NCPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Passo a análise 
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do pedido inicial. Com o advento da emenda constitucional n. 66, de 13 de 

julho de 2010, que dispõe “sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo 

divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 

(um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos”, 

não há mais necessidade de aguardar o lapso temporal anteriormente 

exigido, bastando, doravante, apenas o requerimento de divórcio. Da 

análise dos autos, verifico que o curador nomeado ao requerido 

apresentou contestação por negativa geral, sem impugnação específica 

dos fatos em observância ao art. 341, CPC, parágrafo único, que dispõe 

que “O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao 

defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.”. Nessa 

senda: “APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CURADORA 

ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL INCAPAZ DE IMPEDIR 

O ATENDIMENTO DO PEDIDO DA EXORDIAL. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. Desconstituição do julgado por 

ausência de fundamentação. Não merece ser acolhida a presente 

prefacial, uma vez que a contestação por negativa geral, no caso 

concreto, não fora capaz de impedir a pretensão deduzida na exordial. 

Ora, com o advento da Emenda Constitucional 66/2010, basta que apenas 

um dos cônjuges queira se divorciar para ver alcançado o seu pedido. 

ademais, não há bens a partilhar, tampouco alimentos a se fixar. 

Condenação dos ônus sucumbenciais. Não há o que se falar em 

suspensão da condenação do réu ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, porquanto não houve deferimento da AJG a 

este. Ainda, não há prova da sua incapacidade financeira, razão pela qual 

não fora deferido o benefício em questão. E, por fim, não há presunção de 

hipossuficiência quando a Defensoria atua como Curadora Especial. 

AFASTARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069755510, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 13/07/2017).” 

(TJ-RS - AC: 70069755510 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de 

Julgamento: 13/07/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 18/07/2017) Desta forma, uma vez que a defesa 

apresentada não foi capaz d elidir os pedidos feitos na exordial, e estando 

a cônjuge com o propósito de dissolver o casamento, a decretação do 

divórcio é de rigor. Ante o exposto, entendendo justo o entabulado entre 

as partes, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontade das partes, 

DECRETANDO-LHES O DIVÓRCIO, que se regerá pelas cláusulas e 

condições fixadas na avença referida, nos termos do artigo 226, §6°, da 

Constituição da República Federativa do Brasil. Expeçam-se, 

imediatamente, ofícios e mandados necessários para as devidas 

averbações no Cartório de Registro Civil onde se localiza registrado o 

vínculo ora dissolvido. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC de 2015. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino/MT, 16 

de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001197-14.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ MATTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Apparecida Koba Mattar (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001197-14.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: JOAO LUIZ MATTAR REQUERIDO: APPARECIDA KOBA 

MATTAR Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca 

da certidão de id. 25347778. Às providências. Diamantino, 17 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001680-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001680-78.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: NOVA 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - ME Vistos etc. Indefiro o pedido de 

id. 20624999, uma vez que a residência não fora localizada, constando no 

AR devolvido, o seguinte “Não existe Nr”. Portanto, intime-se a parte 

exequente para juntar endereço atualizado da parte executada, no prazo 

legal. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 21 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81771 Nr: 349-25.2011.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Lima, Aparecida Manoel Ferreira Lima, 

Isabel Ferreira de Souza, Ana Ferreira Soares, Francisco Ferreira Lima, 

Mario Ferreira Lima, Olga Ferreira da Silva, Inês Ferreira Lima, Maria do 

Carmo de Lima Klein, Maria de Fátima Ferreira Lima, Maria de Lourdes 

Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Raimundo Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, a partilha amigável de fls.122/124, ressalvando o direito de 

terceiros e eventuais erros ou omissões.Após as formalidades legais, 

expeçam-se os respectivos formais de partilha em favor dos 

herdeiros.Fica condicionada a intimação da Procuradoria Geral do Estado 

para juntar os documentos relacionados no petitório de fl. 139.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108782 Nr: 1945-68.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juviano Lincoln, Sandra Berenice Wagner da 

Silva, Jairo Magalhães Gonçalves, Orlando Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Magalhães Gonçalves - 

OAB:8271/SC

 Ante o exposto, RECEBO a presente Ação Civil Pública e determino a 

CITAÇÃO dos réus para contestarem, no prazo legal.Cite-se. Intimem-se. 

C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências...................................................................................................

...................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101048 Nr: 1950-27.2015.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genivaldo Torquato dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lindinalva Torquato dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RONDON 

SILVA - OAB:19519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que foi expedido carta e mandado de 

intimação da parte autora para dar andamento no feito, contudo, verifico 

que o endereço assinalado na carta de intimação, bem como no mandado 

não é o mesmo que consta na peça inicial.

Verifico, também, que o advogado da parte autora não juntou nos autos o 

instrumento procuratório, conforme decisão de fl., 21, contudo, a decisão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 73 de 569



de fl. 31, recebeu a inicial, sem que o advogado da parte autora cumprisse 

a mencionada determinação.

Ante o exposto, intime-se a parte autora via Oficial de Justiça bem como 

por edital para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o 

instrumento procuratório para suprir tal irregularidade como prevê o art. 

76, I, CPC/2015, visto que sua condução por advogado sem instrumento 

de mandato acarreta a extinção.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38000 Nr: 2823-71.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Copertino Bonfim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora do INSS - OAB:Mat. 1662176

 Vistos etc.

O petitório de fls. 271/278, trata-se de inconformismo da parte exequente 

acerca dos cálculos apresentados pela autarquia ré, vez que à fl. 

265verso, ela assinala não se opor aos cálculos devidos ao autor que é 

de R$ 6.608,66, porém, afirma que o valor devido atinente aos honorários 

advocatícios sucumbenciais trata-se de tão somente da quantia de R$ 

196,24.

O inconformismo procede.

Na análise dos autos, verifico que a sentença condenou a autarquia ré ao 

pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais a quantia de 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até a data de 14/10/2014 (fl. 

208verso).

No caso, as parcelas devidas foram de R$ 18.061,56 e atualizada 

chegou-se a quantia de R$ 2.3845,20, assim, o valor de R$ 2.384,54 

equivale aos 10%, fixados na sentença, conforme os cálculos juntados 

pela parte exequente à fl. 278.

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos de fl. 265verso atinente ao valor 

remanescente devido ao autor de R$ 6.608,66 e os cálculos de fls. 278, 

referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, que é de R$ 

2.384,54.

Nos termos do artigo 535, § 3º do CPC/2015, DETERMINO que se 

providencie o pagamento da quantia apontada nos cálculos acima 

mencionado, em favor da parte exequente, mediante Requisição de 

Pequeno Valor e ou por Precatório, se for o caso, instruindo-se a 

solicitação com as peças e informações imprescindíveis para o ato.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101773 Nr: 2358-18.2015.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Schneider Soares, Joilson Almir Schneider 

Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Vilson Schneider Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 57, bem como a devolução dos ARs, proceda-se 

com a intimação do autor por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108192 Nr: 1689-28.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Vistos etc.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98590 Nr: 882-42.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Gaino, Valter Stehlgens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MATO GROSSO-SICREDI OURO VERDE MT em face de MARCOS 

ANTONIO GAINO e VALTER STEHLGENS, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Em postulado de fls. 147/148 verso, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito (fls. 147/148 verso).

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado de fls. 147/148 verso, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se a liberação do valor penhorado em favor do executado 

VALTER STEHLGENS, conforme requerido, mediante a expedição de 

competente alvará de levantamento, a serem depositados na conta 

bancária indicada à fl. 154, devendo, ser informado nos autos pelo 

executado qual a instituição financeira, após, preclusa as vias ordinárias.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38581 Nr: 3424-77.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dolacy Moreira Costa, Valentina Ponce Devulsky 

Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Manrique - 

OAB:11.274, Valentina Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Suspenso o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido em 

petitório de fl. 301

Decorrido o prazo 'in albis', certifique-se e intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

se considerar quitada a dívida e consequente extinção do feito.
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Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 136770 Nr: 2003-66.2019.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luchesi Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Alves de Oliveira, Nivaldo Alves de 

Oliveira, João Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:10.365-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Faculto a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos cópias das peças processuais relevantes a instrução do processo, 

nos termos do art. 522, do CPC/2015.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39990 Nr: 860-91.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Riediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lucia da Silva, Elizio Lemes de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, DEFIRO o 

pedido de fl. 318.

 Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para designo audiência de conciliação.

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121885 Nr: 4037-82.2017.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeferino Correa Liber, Cinira Maria Liber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Engler de Souza, Marli de Souza, Nortec - 

Consultoria Engenharia e Saneamento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Felipe Monteiro Coelho - 

OAB:MT/14.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Iza Karol Gomes Luzardo Pizza - 

OAB:11.315-A, José Petan Toledo Pizza - OAB:2553

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, encaminhem-se 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), para designo audiência de conciliação.

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000125-55.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE RODRIGUEZ PARMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000125-55.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): CLARICE RODRIGUEZ PARMA REU: FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

cumulado com pedido de Indenização e Tutela de Urgência ajuizada por 

CLARICE RODRIGUEZ PARMA em face de FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA, todos devidamente qualificadas nos autos. Relata que na 

data de 09/02/2018 adquiriu um veículo 0 km, denominado FORD RANGER 

XLSCD4A22C, Chassis n. 8AFAR23N911053913, pelo valor de R$ 

127.054,20 (cento e vinte e sete mil e cinquenta e quatro reais e vinte 

centavos). Assevera que o bem foi alienado fiduciariamente em face da 

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO 

PARANA/SÃO PAULO-SICREDI UNIAO PR SP, CNPJ 79.342.069/0001-53, 

mediante o TITULO B83220067-9. Afirma que em maio de 2019, ao 

transitar pela via pública, percebeu perda de potência em seu motor, 

sendo o veículo encaminhado para revisão no dia 09/05/2019 em 

autorizada da fornecedora ré (Citavel), sendo informado que havia 

problemas no catalisador, o qual foi trocado. Informa que em 06/06/2019, o 

veículo deu entrada novamente na concessionária Citavel, apresentando o 

mesmo problema, qual seja o veículo desligava, ficando parado por vários 

minutos antes de dar partida, até conseguir ligar o veículo novamente, 

realizando nova revisão. Aduz que em 19/06/2019, devido ao mesmo 

problema apresentado, qual seja, desligamento do motor, o veículo deu 

entrada dessa vez na concessionária Ford Via Sul localizada na Cidade 

de Cuiabá – MT, via guincho, repetiram o procedimento de troca do sensor 

do CKP, acrescido de revisão do chicote do veículo, acreditando que enfim 

o problema estaria resolvido. Contudo, alega que após alguns dias, na 

data de 02/07/2019 o veículo apresentou o mesmo problema novamente, 

desligamento do motor aleatoriamente, trocou-se o motor de partida, nova 

revisão do chicote, dentre outros serviços. Atesta, que novamente, na 

data de 05/08/2019 fora novamente acionado guincho para transportar o 

veículo, sob o mesmo argumento, desligamento do motor. Ressalta que 

sequer informaram diagnóstico, apenas relatando que não se identificou 

qualquer problema, porém, o mesmo não foi mais liberado, nem substituído. 

Por fim, afirma que está impedida da utilização do bem, sob o argumento 

que desde 06/08/2019 o veículo encontra se na Ford Via Sul (mecânica 

autorizada), sem indicação de diagnóstico. Requereu em sede de liminar, o 

fornecimento de outro veículo de mesma espécie, ou carro reserva com 

características similares, para que não fique desprovida de seu meio de 

locomoção, e que seja determinado a apresentação dos dados de todos 

os relatórios e análises técnicas realizadas junto ao veículo objeto da ação 

que estiverem registradas junto a requerida. Juntou documentos com a 

inicial. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Inicialmente, o pedido 

para deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o 

Novo Código de Processo Civil admite a carência momentânea de 

recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato 

específico, ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: 

"Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum 

ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. A prova produzida pelo documento (id.28149393) 

demonstra que a parte autora não possui rendimentos suficientes para o 

desembolso das despesas do processo, porque há risco de 

comprometimento do próprio sustento e o de sua família. Assim, diante do 

documento colacionado, não havendo nos autos, pelo menos até agora, 

prova no sentido de que ela pode arcar com as despesas processuais e 
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os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua 

família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade 

de futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de 

sua capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. 

Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita a parte autora, nos termos do 

art. 98, do CPC/2015. Passo a análise do pedido liminar. Vejamos o que o 

art. 300, do Novo CPC, dispõe que, ‘in verbis’: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo." No que tange ao pedido antecipatório para que a requerida 

proceda com o fornecimento de outro veículo de mesma espécie, ou carro 

reserva com características similares, e que apresente dados de todos os 

relatórios e análises técnicas realizadas junto ao veículo, tenho que o 

pedido deve ser deferido. Isso porque, a prova inequívoca e a 

verossimilhança das alegações estão presentes, já que foram acostados 

documentos demonstrando a nota fiscal de compra do veículo em março 

de 2018, no id. 28149396, e as ordens de serviços por várias vezes, 

conforme notas fiscais colacionadas nos ids. 28149405, 28149407, 

28149411, 28149911, 28149902, bem como várias notas de guincho, nos 

ids. 28149410, 28149413, 28149912, 28149423 e 28149899. Também se 

encontra configurado o fundado receio de dano ou de difícil reparação, 

porquanto inquestionáveis estão sendo os prejuízos da parte autora, uma 

vez que se encontra sem o seu veículo desde 06/08/2019, ou seja, 

encontra-se sem meio de locomoção, e sem o fornecimento de outro 

veículo pela parte requerida. Assim, diante das reiteradas vezes que o 

veículo necessitou de reparo, contudo, todas sem êxito, possível o 

fornecimento de veículo reserva para a parte autora. Neste sentido, o 

seguinte entendimento jurisprudencial: “RECURSO E AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFEITO EM 

VEÍCULO – DENTRO DO PERÍDO DE GARANTIA – DEMORA NO CONSERTO 

– PLEITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE “CARRO RESERVA”. – REITERADAS 

IDAS DO VEÍCULO A CONCESSIONARIA – VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS – DEFERIMENTO TUTELA RECURSAL – 

RECURSO PROVIDO. Uma vez que demonstrada a verossimilhança das 

alegações do Agravante, quais sejam, as reiteradas vezes que o veículo 

foi levado a conserto sem êxito, a antecipação da tutela concedida deve 

ser deferida. ” (N.U 0152529-65.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/08/2018, publicado no DJE 10/08/2018). Ante o exposto, DEFIRO 

parcialmente a medida de urgência pleiteada pela parte autora e 

DETERMINO que a requerida forneça carro reserva com características 

similares, e que apresente dados de todos os relatórios e análises 

técnicas realizadas junto ao veículo, registradas junto a requerida. Nos 

termos do artigo 334 do NCPC, remeta-se o presente feito ao CEJUSC, 

para que, designe audiência de conciliação/mediação de acordo com a 

pauta do conciliador. Alcançada a composição entre os litigantes, 

conclusos para homologação. Caso não alcançada a composição em 

audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, citada para, 

querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, expressamente o 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), 

não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada 

deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, 

se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intime-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 21 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001453-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO-NORTE DE 

MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001453-25.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): LARYSSA RODRIGUES DE OLIVEIRA REU: CONSORCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO-NORTE DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Do postulado de id. 

21577731, a parte requerida município de Diamantino, arguiu a sua 

ilegitimidade passiva, sob o argumento que o Consorcio Intermunicipal de 

Saúde é pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica, com 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo legalmente 

responsável pelo pagamento dos servidores contratados pelo consórcio. 

Pois bem. No caso em concreto, verifica-se que houve a preclusão do 

direito da parte requerida alegar a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista 

que o momento para arguir a preliminar é na contestação. Nesse sentido: 

“PROVA NÃO MINISTRADA. IMPROCEDENCIA. EXCLUDENTES DE 

RESPONSABILIDADE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM DEFESA. 

IRRELEVÂNCIA DA FALTA DA RESPECTIVA PROVA. PERÍCIA. ALCANCE. 

PERITO. LIMITAÇÃO DE SUA ATUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM. ARGUIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. CPC, art. 373, XI, NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se 

conhece, por intempestividade, preliminar de mérito arguida apenas em 

alegações finais, no caso, por escrito, como deferido pelo Juiz, porque 

defesa técnica deve ser oposta em contestação, nos termos do art. 337do 

CPC, certo que ilegitimidade ad causam está contemplada no inciso XI do 

dispositivo”. (TJ – RJ – APELAÇÃO: 00368588120128190203, data da 

publicação: 03/10/2018). Portanto, desentranhem-se a petição de id. 

21577731 dos autos. Todavia, considerando a suposta existência de 

ilegitimidade passiva do requerido município de Diamantino, intime-se a 

parte autora para se manifestar nos autos, no prazo legal. Após, voltem 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 

21 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000606-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI BISPO CAETANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000606-23.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO EXECUTADO: JURACI BISPO CAETANO Vistos, etc. Do 

postulado de id. 25566562 a parte autora pugnou pela aplicação de 

medidas de exceção, quais sejam retenção de CNH e passaporte e 

bloqueio via cartão de crédito, com o intuito de viabilizar a satisfação do 

crédito. Pois bem. Embora as medidas coercitivas e indutivas atípicas 

sejam admitidas pela legislação, não merece acolhida a pretensão, pois, no 

presente caso, a retenção da CNH e passaporte, e o bloqueio do cartão 

de crédito afiguram desproporcionais, haja vista que não há qualquer 

indicativo de que tais providências contribuirão para o cumprimento da 

obrigação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

APREENSÃO DE CNH, SUSPENSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. (...). 

Embora as medidas coercitivas e indutivas atípicas sejam admitidas pela 

legislação, conforme o art. 139, IV, do CPC, a apreensão da CNH, 

suspensões do cartão de crédito e a indisponibilidade de bens do 

executado, no presente caso, mostra-se desproporcional, haja vista que 

não há qualquer indicativo de que a medida contribuirá para o cumprimento 
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da obrigação. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJ – RS – AI – 

70080798119 – data da publicação: 31/05/2019). Desta forma, indefiro o 

pedido de id. 25566562. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 21 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001299-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA OAB - MT11011-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ FOELLMER RAMBO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE SOUZA GENTA OAB - PR92390 (ADVOGADO(A))

GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER OAB - PR89364 (ADVOGADO(A))

ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER OAB - PR36441 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001299-70.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: JOAREZ 

FOELLMER RAMBO Vistos, etc. Da análise dos autos, observo que há 

acirrada disputa entre as partes acerca da posse do bem depositado, de 

modo que seria recomendável que o bem fosse encaminhado a depositário 

judicial. Assim, observo que tem incidência ao caso o disposto no art. 840, 

inc. II do NCPC, in verbis: “Art. 840. Serão preferencialmente depositados: 

(...) II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos 

aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial”; 

Portanto, diante do quadro de intensa beligerância e de desconfianças e 

acusações recíprocas, deve o julgador providenciar o recolhimento do 

bem a um depositário judicial, tal como prevê a legislação processual. No 

entanto, como não há na Comarca depositário judicial, ou se este ensejar 

extrema onerosidade para as partes, a critério do julgador, que deverá 

apreciar tal circunstância, então o bem deverá ficar em poder da credora, 

que tem interesse no desfecho da execução e na pronta alienação do bem 

constrito, já que não se cuida de bem de difícil remoção e deve existir 

oposição da credora à permanência do bem na posse do devedor. Nesse 

sentido, pois, a dicção do art. 840, §§ 1º e 2º do NCPC: “Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: (...) § 1° No caso do inciso II do caput, se 

não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. § 

2° Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir o exequente”. Contudo, a credora não 

pode utilizar o bem, mesmo estando como depositária, situação que não se 

enquadra no dever de zelar da coisa, de modo que a mesma está proibida 

de utilizá-los. Considerando que a certidão do oficial de justiça não 

demonstrou satisfatoriamente o uso do bem TRATOR CASE, MODELO MX 

340, SÉRIE MB34C401202 pelo credor, esta não será presumida, pois o 

ato doloso não se presume, tem que ser provado. Assim, determino que o 

Oficial de justiça realize nova diligência, esclarecendo de vez a questão 

em relação ao referido maquinário, qual seja, o uso ou não do TRATOR 

CASE, MODELO MX 340, SÉRIE MB34C401202 pelo credor, sendo a 

diligência custeada pela parte executada. De outro lado, como há uma 

celeuma nos autos a respeito da localização de alguns bens, uma vez que 

não estavam na propriedade da credora no momento da diligência, 

determino que a credora preste contas a este Juízo, em 05 dias, a respeito 

dessas situações, quais sejam, aonde estão localizados os bens 

depositados, se estiverem em revisão, que isso seja demonstrado através 

de documento emitido pela respectiva empresa que esta procedendo com 

a revisão. Por fim, registro que a manutenção do bem, tal como as 

revisões necessárias, estão enquadradas na obrigação do depositário fiel 

de cuidar da coisa. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 21 

de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001452-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BELA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO-NORTE DE 

MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001452-40.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): SILVANA BELA ALVES REU: CONSORCIO INTERMUNICIPAL 

DE SAUDE DA REGIAO CENTRO-NORTE DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO Vistos, etc. Do postulado de id. 21576137, a parte requerida 

município de Diamantino, arguiu a sua ilegitimidade passiva, sob o 

argumento que o Consorcio Intermunicipal de Saúde é pessoa jurídica de 

direito público de natureza autárquica, com autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, sendo legalmente responsável pelo pagamento 

dos servidores contratados pelo consórcio. Pois bem. No caso em 

concreto, verifica-se que houve a preclusão do direito da parte requerida 

alegar a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o momento para 

arguir a preliminar é na contestação. Nesse sentido: “PROVA NÃO 

MINISTRADA. IMPROCEDENCIA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. 

MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM DEFESA. IRRELEVÂNCIA DA FALTA DA 

RESPECTIVA PROVA. PERÍCIA. ALCANCE. PERITO. LIMITAÇÃO DE SUA 

ATUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ARGUIÇÃO EM 

ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CPC, art. 373, XI, NÃO 

CONHECIMENTO. 1. Não se conhece, por intempestividade, preliminar de 

mérito arguida apenas em alegações finais, no caso, por escrito, como 

deferido pelo Juiz, porque defesa técnica deve ser oposta em 

contestação, nos termos do art. 337do CPC, certo que ilegitimidade ad 

causam está contemplada no inciso XI do dispositivo”. (TJ – RJ – 

APELAÇÃO: 00368588120128190203, data da publicação: 03/10/2018). 

Portanto, desentranhem-se a petição de id. 21576137 dos autos. Todavia, 

considerando a suposta existência de ilegitimidade passiva do requerido 

município de Diamantino, intime-se a parte autora para se manifestar nos 

autos, no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 21 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001282-68.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC DE ALMEIDA DA LYRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Mariza Macedo de Castro OAB - MT12645-O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO-NORTE DE 

MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383-N (ADVOGADO(A))

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001282-68.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): JOANA DARC DE ALMEIDA DA LYRA REU: CONSORCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO-NORTE DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Do postulado de id. 

21576916, a parte requerida município de Diamantino, arguiu a sua 

ilegitimidade passiva, sob o argumento que o Consorcio Intermunicipal de 

Saúde é pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica, com 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo legalmente 

responsável pelo pagamento dos servidores contratados pelo consórcio. 

Pois bem. No caso em concreto, verifica-se que houve a preclusão do 

direito da parte requerida alegar a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista 

que o momento para arguir a preliminar é na contestação. Nesse sentido: 

“PROVA NÃO MINISTRADA. IMPROCEDENCIA. EXCLUDENTES DE 

RESPONSABILIDADE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM DEFESA. 

IRRELEVÂNCIA DA FALTA DA RESPECTIVA PROVA. PERÍCIA. ALCANCE. 
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PERITO. LIMITAÇÃO DE SUA ATUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM. ARGUIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. CPC, art. 373, XI, NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se 

conhece, por intempestividade, preliminar de mérito arguida apenas em 

alegações finais, no caso, por escrito, como deferido pelo Juiz, porque 

defesa técnica deve ser oposta em contestação, nos termos do art. 337do 

CPC, certo que ilegitimidade ad causam está contemplada no inciso XI do 

dispositivo”. (TJ – RJ – APELAÇÃO: 00368588120128190203, data da 

publicação: 03/10/2018). Portanto, desentranhem-se a petição de id. 

21576916 dos autos. Todavia, considerando a suposta existência de 

ilegitimidade passiva do requerido município de Diamantino, intime-se a 

parte autora para se manifestar nos autos, no prazo legal. Após, voltem 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 

21 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129974 Nr: 2832-81.2018.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita Maria Krohling, Rogério Krohling, Ronaldo 

Krohling, Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Matias de Camargo 

Braghin - OAB:21659-MT

 Intimação da Procuradora do Autor do Fato, para comparecer na 

audiência Preliminar designada para o dia 18/03/2020 às14hs00min, que 

realizará na sala de Audiência da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112041 Nr: 3734-05.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Antonio da Silva, Emerson Lopes de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 112041

DESPACHO

Vistos etc.

 Designo audiência de continuação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 

16h15min.

 Para tanto, intime-se a testemunha Bruna Maria da Rosa (endereço 

indicado às fls. 34/35), os denunciados Emerson Lopes de Oliveira 

(endereço indicado à fl. 33) e Fabricio Antonio da Silva, o Ministério Público 

e a Defesa. Se necessário, expeça-se carta precatória.

Considerando que as testemunhas Maria Auxiliadora Cândida Santana e 

Luiz Adrian Cândido da Silva são comuns às partes, intime-se a defesa 

dos acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar interesse na 

desistência ou substituição das referidas testemunhas.

Proceda-se a Secretaria à retificação da numeração das páginas nos 

presentes autos.

Às providências.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112041 Nr: 3734-05.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Antonio da Silva, Emerson Lopes de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de advogado dos denunciados para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste interesse na desistência ou 

substitutição das testemunhas comuns às partes, Maria Auxiliadora 

Cândida Santan e Luiz Adrian Cândido da Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140738 Nr: 3987-85.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Gomes de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo o Dr. Marcos Wagner Santana Vaz OAB/MT 14.783, na qualidade 

de patrono da parte denunciada para que no prazo de 10(dez) dias 

apresente resposta à acusação por escrito, nos termos do artigo 396 e 

396-A do CPP.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010795-82.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SATIL ANASTACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR OAB - MT0014702S 

(ADVOGADO(A))

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MASSIROLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT11861-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador do exequente para manifestar quanto prosseguimento 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-16.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR ANTONIO SUDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação para os advogados do Polo Ativo e do Polo Passivo, acerca da 

designação de audiência de Conciliação para o dia 04/03/2020 às 

10hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado 

Especial ( Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001567-61.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MAGDALENA MASSINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a procuradora do exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001307-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MCA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA (EXECUTADO)

 

Intimar a procuradora do exequente para manifestar quanto cumprimento 

do acordo no prazo de 05 dias,

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000164-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO JOSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR DE ABREU CORREIA - ME (EXECUTADO)

 

Intimar o procurador do exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001122-72.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA MOCHEUTI (EXECUTADO)

 

Intimar o procurador do exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010173-27.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE CAMPOS DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT11861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LEITE ROCHA (EXECUTADO)

 

Intimar o procurador do exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000569-59.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINA AUXILIADORA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador da exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000610-26.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KELLY DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador do exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012329-22.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT11861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELSON PINTO (EXECUTADO)

 

Intimar o procurador do exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000545-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE OLIVEIRA VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador do exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça,no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010339-25.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINA CLAUDIA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador da exequente para manifestar quanto Certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-57.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIZETE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/03/2020 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002649-59.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LULIANE MACHADO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMISON PEREIRA SILVA (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/03/2020 às 08hs30min, que 
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realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001233-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DA SILVA DE LARA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001233-90.2018.8.11.0005. REQUERENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA 

DE LARA PIRES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-17.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANDRE ORMOND (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001158-17.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LINCON BARELLA 

REQUERIDO: MARCIO ANDRE ORMOND Vistos, etc. I – Considerando a 

alegação da parte ré de que em razão de instabilidade e manutenção do 

sistema do PJE no dia 23.10.2019, às 18h49min, restou prejudicada a 

apresentação tempestiva da contestação, bem como considerando o 

documento de id. 25419582 - pág. 1, determino que a Sra. Gestora 

certifique nos autos acerca da ocorrência da referida instabilidade no dia 

e horário mencionados. II – Após, de acordo com o que restar certificado 

para o item I, deverá ser certificado novamente a tempestividade da 

contestação apresentada. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-60.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO MARTINS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000696-60.2019.8.11.0005. REQUERENTE: AGUINALDO MARTINS NEVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – 

Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não 

tiver sido convertido, realizando as retificações no polo ativo e passivo do 

processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000097-24.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER CESAR DE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000097-24.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: WALTER CESAR DE SANTANA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Determino a conversão da ação para cumprimento de 

sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as retificações no 

polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de 

seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 

523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação 

nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 

dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte 

devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer 
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embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, 

da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a parte 

devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote as 

providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-73.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000624-73.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ADEVAIR GOMES FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Nada sendo requerido no prazo de 10 

dias, arquive-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000587-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT3670-O (ADVOGADO(A))

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000587-17.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JULIO CESAR ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Nada sendo requerido no prazo de 10 dias, 

arquive-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIR LOIDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACY MIGUEL SCANAGATTA (REQUERIDO)

PAULO HUMBERTO BUDOIA (REQUERIDO)

CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000497-09.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOVAIR LOIDE DE SOUZA 

REQUERIDO: CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA, JACY MIGUEL 

SCANAGATTA, PAULO HUMBERTO BUDOIA Vistos, etc. 1 - Promova a 

parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OFILO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001239-34.2017.8.11.0005. REQUERENTE: OFILO MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A, BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 dias, quanto aos cálculos 

apresentados pela executada OI. Em caso de concordância, conclusos 

para expedição de certidão de crédito. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001663-08.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUIZ DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA LUNA CERQUEIRA OAB - PE00925 (ADVOGADO(A))

 

Envio intimação para o recorrido querendo apresentar contrarrazões 

recursais no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-32.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ELEBROK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BC CONSTRUTORA E INCORPORADORA BRASIL CENTRAL EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

PAULO ROBERTO MOUSSALEM (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/03/2020 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-47.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DAMASCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO ANTONIO RIBEIRO OAB - MT1422/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 81 de 569



ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

 

PROCESSO n. 1000132-47.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROMARIO HUMBERTO 

DAMASCENO, OSVALDO ANTONIO RIBEIRO POLO PASSIVO: MUNICIPIO 

DE DIAMANTINO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 

09:00 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM 

ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-19.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIENE FREIRE REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA OAB - 

MT15906-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010493-19.2011.8.11.0005 REQUERENTE: JOZIENE FREIRE REGIS 

REQUERIDO: QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA, BANCO FINASA S/A. 

Vistos, etc. Considerando que a nulidade suscitada diz respeito ao 

julgamento ocorrido no órgão Superior, remetam-se os autos a Egrégia 

Turma Recursal. Cumpra-se. Diamantino, 11 de julho de 2017 José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-35.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/03/2020 às 10hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-19.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIENE FREIRE REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA OAB - 

MT15906-O (ADVOGADO(A))

 

Envio intimação a requerente através de seu patrono para no prazo legal 

manifestar sobre o comprovante de pagamento ID 27485028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-25.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOVERCINDO ALOIDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/03/2020 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001343-55.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL DE ALMEIDA PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Envio intimação ao requerente através de seu patrono para no prazo legal 

manifestar sobre o comprovante de pagamento ID 27845930

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-35.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/03/2020 às 10hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001261-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISNETE CRISTINA DA SILVA ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO JEOVANE DEPRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITORIO JEOVANE DEPRA OAB - MT23962/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001261-58.2018.8.11.0005. REQUERENTE: FLORISNETE CRISTINA DA 

SILVA ORMOND REQUERIDO: VITORIO JEOVANE DEPRA Vistos, etc. Com 

razão a parte executada, uma vez que de acordo com o acórdão proferido 

nos autos, a execução dos honorários advocatícios arbitrados 

encontra-se suspensa. É que muito embora tenha restado consignado, por 

erro material, o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, como 

fundamentação a referida suspensão e não o art. 98, § 3º, do CPC, 

conforme se verifica dos autos a parte requerente é beneficiária da justiça 

gratuita. Assim, nos termos do artigo supracitado, vencido o beneficiário 

da gratuidade de justiça, “as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 
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executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade”. Desta forma, INDEFIRO, por ora, a pretensão executória do 

exequente. Aguardem-se os autos em cartório o decurso do prazo acima 

assinalado. Decorrido o prazo sem manifestação nos autos, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000669-77.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA RODRIGUES DE ABREU ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT11861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000669-77.2019.8.11.0005. REQUERENTE: EDINALVA RODRIGUES DE 

ABREU ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-48.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MARANHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO OAB - MT0018102A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001046-48.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 

MARANHAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza os 

termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. Inicialmente cumpre 

esclarecer que a presente ação será julgada conexa com a ação nº 

1001233-56.2019.811.0005 em razão da semelhança dos fatos e da 

causa de pedir (art. 55 CPC). O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação de 

anulação de autuação com pedido de indenização por dano moral 

proposta por André Luiz de Oliveira Maranhão em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. O 

autor sustenta que foi autuado com uma multa por irregularidades em sua 

rede de energia, e que após, solicitou da concessionaria a motivação e as 

provas das irregularidades aferidas, de maneira que foi informado que se 

tratava de uma revisão de fatura em razão de irregularidades localizadas 

na unidade. Sustenta ainda, que a requerida não obedeceu aos 

parâmetros legais estabelecidos pela agência reguladora, e emitiu uma 

fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 13.659,44 (treze mil 

seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), razão 

pela qual impetrou recurso administrativo, que foi indeferido pela ré, que 

alegou não ser sua responsabilidade o faturamento menor do consumo de 

energia. Dessa forma, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da 

cobrança, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização 

por dano moral. A ré, por sua vez, arguiu preliminares e, no mérito, 

argumentou que a cobrança é legal, pois a vistoria foi realizada de acordo 

com a resolução da ANEEL, portanto a cobrança de recuperação de 

consumo é válida, , requerendo a improcedência do pedido inicial. Rejeito a 

preliminar de incompetência deste juízo por necessidade de perícia, eis 

que os elementos de prova coligidos aos autos são suficientes para 

proferir uma decisão segura sobre a causa. Afastada a preliminar, passo 

a análise do mérito. Inicialmente, verifica-se que se trata de relação 

consumerista (art. 2º e 3º do CDC), devendo ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da 

prova em favor do autor ante sua hipossuficiência técnica diante da ré, a 

teor do disposto no artigo 6º do Codex. Ademais, compete à parte autora 

apresentar fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) e à ré a 

apresentação de fatos impeditivo, extintivos e modificativos do direito da 

autora (art. 373, II, CPC). Somado a isso, convém destacar que a 

responsabilidade da Ré é objetiva a teor do que dispõe o art. 37, § 6º, da 

CF e artigos 14, § 1º e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 

Pois bem. O objeto da ação consiste na fatura de recuperação de 

consumo emitida pela ré, sem respeitar os parâmetros administrativos da 

ANEEL. Em análise dos autos, observa-se que a ré emitiu uma conta de 

energia elétrica no valor de R$ 13.659,44 (treze mil seiscentos e cinquenta 

e nove reais e quarenta e quatro centavos), referente a recuperação de 

consumo dos meses de agosto de 2015 a agosto de 2017, em nome do 

antigo proprietário, Sra. Valdinei Teodoro da Silva, em razão de 

anormalidade consistente em desvio de energia no ramal de entrada. 

Importante consignar nesse ponto que é fato incontroverso que o autor é 

proprietário do imóvel cuja Unidade Consumidora sofreu recuperação de 

consumo. Quanto ao corte de energia elétrica o Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento do REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018, 

explicitou que são três os principais cenários de corte administrativo do 

serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por 

inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) 

recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à 

concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade 

atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor). O caso em 

apreço se amolda na hipótese do item b do acórdão – recuperação de 

consumo por responsabilidade atribuível à concessionária -, pois, 

observa-se pelo documento de id. 22008512 - Pág. 2, que a 

concessionária de energia argumenta que “não está imputando ao 

responsável pela unidade consumidora em questão a autoria da 

irregularidade encontrada, apenas está informando que a unidade foi 

beneficiada pelo erro provocado na medição”. Vale dizer, a 

concessionária não imputou fraude (“gato”) ao autor, simplesmente 

registrou que houve irregularidade e realizou a cobrança da suposta 

diferença de consumo, o que, registre-se, é fora de qualquer parâmetro 

razoável, uma vez que incumbe à ré averiguar mais seguidamente estes 

equipamentos de fornecimento de energia elétrica, contudo, se tarda para 

realizar a fiscalização de unidades consumidoras, e após impõe ao 

consumidor pagamento à vista de recuperação de consumo em valores 

fora do normal. Além disso, a Resolução 414/2010 da ANNEL dispôs que a 

apuração de irregularidade no aparelho medidor e a recuperação de 

receita seguem rigoroso procedimento administrativo em que deve ser 

assegurada ao consumidor a participação efetiva na apuração de 

eventual irregularidade. No caso em testilha, verifica-se que a vistoria foi 

realizada sem sua presença, conforme se verifica da analise do TOI, no 

qual não consta sua assinatura. Não obstante a resolução ainda menciona 

que na fase de investigação, o consumidor será notificado, por 

documento, contendo a ocorrência, a memória descritiva do cálculo, os 

elementos de apuração, bem como os critérios adotados na compensação 

de faturamento sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de 

cobrança, o que no presente caso não foi realizado, pois o próprio autor 

teve que solicitar junto a ré o processo da autuação e o laudo da pericia 

da infração ocorrida na Unidade Consumidora. Só por tal motivo a 

autuação e a presente cobrança já seriam nulas, já que não foi respeitado 

o devido processo administrativo. Além disso, havendo três formas de 

cálculo previstas na norma de regência, a que deverá ser utilizada é 
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aquela mais favorável ao consumidor. Entretanto, no demonstrativo de 

recuperação enviado pela ré só fica claro que o critério utilizado foi o de 

“maior consumo dos três ciclos posteriores”, sem ser possível averiguar 

se essa é a forma mais benéfica ao consumidor. Nem mesmo foi 

demonstrado nos autos que houve o aumento do consumo mensal após o 

suposto conserto da avaria. Portanto, em razão das graves 

irregularidades existentes no procedimento adotado pela concessionária, 

deve ser acolhido o pedido de inexigibilidade do débito pelos motivos acima 

expostos, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por 

dano moral, por não demonstrar quais foram os critérios adotados para 

chegar ao valor vultoso de R$ 13.659,44. Por outro lado, convém 

esclarecer que o dano moral consiste nas inúmeras irregularidades 

cometidas pela ré durante o procedimento administrativo, valendo-se de 

meio coercitivo para o recebimento dos valores, embora não tenha 

realizado corte ou negativação do nome do autor. Enfim, com base nas 

argumentações acima expostas, não há como retirar da requerida a 

obrigação de indenizar a parte requerente pelos danos sofridos, em 

relação ao vício na prestação do serviço, detectado e comprovado nos 

autos. Nesse sentido, vejamos julgados: ESTADO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009334-59.2017.8.11.0003 EMENTA 

APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO 

DE RECEITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DA 

CONSUMIDORA NA APURAÇÃO TÉCNICA QUE TERIA CONSTATADO 

IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – INEXIGIBILIDADE DO VALOR 

APURADO – CORTE NO FORNECIMENTO - CONDUTA ILÍCITA – 

NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA 

– PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO – 

REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Não havendo prova de que o valor correspondente à 

fatura de recuperação de receita foi calculado em atendimento à 

Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, com a notificação da usuária a 

respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu medidor, 

faz-se necessária a declaração de inexistência do débito correspondente. 

2. Restando indevida a cobrança em questão, evidente que a 

autora/apelada deve ser restituída pelos valores pagos a título de 

recuperação de consumo. 3. O Superior Tribunal de Justiça considera 

ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, 

calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não 

registrado. 4. O inadimplemento que autoriza o corte no fornecimento de 

energia elétrica é aquele referente à fatura atual, correspondente ao 

consumo mensal regular do usuário. 5. O arbitramento da compensação 

por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da 

gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos 

envolvidos e da exequibilidade da indenização, de modo que o valor fixado 

em patamares compatíveis com esses parâmetros comporta ser mantido. 

(N.U 1009334-59.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019) (grifei). 

Diante do exposto, havendo o ato ilícito da requerida, e verificado que a 

concessionária atuou de forma ilegal e abusiva, o prejuízo moral sofrido 

pela parte autora é inconteste. No entanto, é de se observar que essa 

condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, 

de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestímulo a 

novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de 

vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado 

a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que 

não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de 

não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Aliás, a indenização pelo 

dano moral, neste caso, serve de alerta à concessionária no sentido de 

rever sua política de atuação pelo que, de acordo com os comentários 

acima, arbitro a verba a título de dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Diante do exposto, ratifico a medida de urgência deferida, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR inexigível o valor 

referente à fatura discutida nos autos; b) CONDENAR a Ré ao pagamento 

de 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros 

de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo 

INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ); Por consequência, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela parte Ré, e 

extingo o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Inexiste condenação 

em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). 

Defiro a gratuidade à parte autora para fins recursais. Transcorrido o 

prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001155-62.2019.8.11.0005. INTERESSADO: LUCIANO DOBRE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza os termos do 

artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de 

indenização por danos morais, na qual a parte autora sustenta, em 

síntese, que em janeiro de 2019 a requerida realizou uma vistoria em sua 

Unidade Consumidora (2132099-9), na qual foi constatada uma 

irregularidade no medidor. Narra que na data da vistoria os funcionários da 

requerida atualizaram seu cadastro e realizaram uma lista dos bens 

elétricos que guarneciam a residência. Alega ainda, que após a vistoria 

realizada em sua residência adquiriu mais bens elétricos, o que por si só 

resultaria no aumento do consumo de energia. Descreve também, que em 

março/2019 recebeu três faturas, entre elas duas referentes ao 

refaturamento de energia, e que em agosto/2019 teve sua energia cortada 

em razão de tal fatura, de maneira que requer o reconhecimento da 

inexigibilidade da fatura em razão do procedimento irregular realizado na 

apuração do débito. A ré, por sua vez, arguiu a regularidade no processo 

de recuperação de energia, bem como a legalidade da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de refaturamento, 

requerendo a improcedência do pedido inicial. Ante a ausência de 

preliminares, passo a análise do mérito. Inicialmente, verifica-se que se 

trata de relação consumerista (art. 2º e 3º do CDC), devendo ser aplicado 

o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do 

ônus da prova em favor da autora ante sua hipossuficiência técnica diante 

da ré, a teor do disposto no artigo 6º do Codex. Ademais, compete à parte 

autora apresentar fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) e à ré 

a apresentação de fatos impeditivo, extintivos e modificativos do direito da 

autora (art. 373, II, CPC). Somado a isso, convém destacar que a 

responsabilidade da Ré é objetiva a teor do que dispõe o art. 37, § 6º, da 

CF e artigos 14, § 1º e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 

Pois bem. O objeto da ação consiste na fatura de recuperação de 

consumo emitida pela ré, sem respeitar os parâmetros administrativos da 

ANEEL, bem como no corte de energia elétrica em razão do 

inadimplemento da fatura de recuperação de consumo. Em análise dos 

autos, observa-se que a ré emitiu duas faturas de energia elétrica no 

valores de R$ 5.984,42 e R$ 771,63, o que totalizou um refaturamento no 

valor de R$ 6756,05 (seis mil setecentos e cinquenta e seis reais e cinco 

centavos) referente à recuperação de consumo dos meses de dezembro 

de 2016 a janeiro de 2019, em razão anormalidade apresentada no 

medidor, conforme se observa dos documentos de ids. 22389073 - Pág. 1 

a 4 e 22389067 - Pág. 6. Quanto ao corte de energia elétrica o Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1412433/RS, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 
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28/09/2018, explicitou que são três os principais cenários de corte 

administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de 

energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do 

consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível 

à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade 

atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor). O caso em 

apreço se amolda na hipótese do item b do acórdão – recuperação de 

consumo por responsabilidade atribuível à concessionária -, pois, 

observa-se pelo documento de id. 22389073 - Pág. 1, que a 

concessionaria de energia argumenta ter sido constatada anormalidade, 

consistente em desvios nos bornes do medidor, mas não atribui a 

responsabilidade ao consumidor pela deficiência. Vale dizer, a 

concessionária não imputou fraude (“gato”) a parte autora, simplesmente 

registrou que houve irregularidade e realizou a cobrança da suposta 

diferença de consumo, o que, registre-se, é fora de qualquer parâmetro 

razoável, uma vez que incumbe à ré averiguar mais seguidamente estes 

equipamentos de fornecimento de energia elétrica, contudo, se tarda para 

realizar a fiscalização de unidades consumidoras, e após impõe ao 

consumidor pagamento à vista de recuperação de consumo em valores 

fora do normal. Além disso, a Resolução 414/2010 da ANNEL dispôs que a 

apuração de irregularidade no aparelho medidor e a recuperação de 

receita seguem rigoroso procedimento administrativo em que deve ser 

assegurada ao consumidor a participação efetiva na apuração de 

eventual irregularidade. Não obstante a resolução menciona que na fase 

de investigação, o consumidor será notificado, por documento, contendo a 

ocorrência, a memória descritiva do cálculo, os elementos de apuração, 

bem como os critérios adotados na compensação de faturamento sem 

prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. Entretanto, a ré 

não se valeu das vias ordinárias para a cobrança da dívida, pelo contrário, 

emitiu fatura de recuperação de consumo e suspendeu o serviço de 

energia elétrica da residência do autor. Só por tal motivo a autuação e a 

presente cobrança já seriam nulas, já que não foi respeitado o devido 

processo administrativo. Nem mesmo foi demonstrado nos autos o 

aumento do consumo mensal após o suposto conserto do equipamento de 

medição. Portanto, em razão das graves irregularidades existentes no 

procedimento adotado pela concessionária, deve ser acolhido o pedido de 

inexigibilidade do débito pelos motivos acima expostos, com a condenação 

da ré ao pagamento de indenização por dano moral, bem como a 

devolução do valor pago (R$ 771,63). Por outro lado, convém esclarecer 

que o dano moral consiste em razão das inúmeras consequências 

advindas das irregularidades cometidas pela ré durante o procedimento 

administrativo, que culminaram com o corte de energia elétrica na 

residência da parte autora, em razão do inadimplemento de parcela 

referente à fatura de recuperação de consumo. Ou seja, além da ré não 

ter respeitado os critérios administrativos para aferição correta dos 

valores, ainda utilizou-se de meio coercitivo (corte/suspensão) para a 

continuidade do serviço público essencial na residência da parte autora. 

Não obstante, o corte/suspensão decorreu de fatura de recuperação de 

consumo, referente a débitos pretéritos. Neste ponto, é importante 

consignar que é vedada a suspensão de energia elétrica em virtude de 

débitos antigos, ainda mais se tratando de débito referente a recuperação 

de consumo, devendo, nesses casos, a concessionária propor ação 

ordinária de cobrança, eis que a suspensão de energia elétrica somente é 

permitida quando se refere a débitos atuais inadimplidos, o que não é o 

caso dos autos, pois conforme se infere pelos documentos juntados pelo 

autor na inicial, as faturas atuais da unidade consumidora estão com o 

pagamento em dia Assim, considerando que a energia elétrica se trata de 

serviço essencial e indispensável, somado ao fato da autora possuir dois 

filhos pequenos, conforme certidões de nascimento de 22389400 - Pág. 1 

e 22389404 - Pág. 1, é evidente que experimentou danos que ultrapassam 

os limites da razoabilidade. Enfim, com base nas argumentações acima 

expostas, não há como retirar da requerida a obrigação de indenizar a 

parte requerente pelos danos sofridos, em relação ao vício na prestação 

do serviço, detectado e comprovado nos autos. Nesse sentido, vejamos 

julgados: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

1009334-59.2017.8.11.0003 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA 

ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA NA APURAÇÃO TÉCNICA 

QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – 

INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – CORTE NO FORNECIMENTO - 

CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS 

ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL – 

VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo prova de que o valor 

correspondente à fatura de recuperação de receita foi calculado em 

atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, com a notificação da 

usuária a respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu 

medidor, faz-se necessária a declaração de inexistência do débito 

correspondente. 2. Restando indevida a cobrança em questão, evidente 

que a autora/apelada deve ser restituída pelos valores pagos a título de 

recuperação de consumo. 3. O Superior Tribunal de Justiça considera 

ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, 

calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não 

registrado. 4. O inadimplemento que autoriza o corte no fornecimento de 

energia elétrica é aquele referente à fatura atual, correspondente ao 

consumo mensal regular do usuário. 5. O arbitramento da compensação 

por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da 

gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos 

envolvidos e da exequibilidade da indenização, de modo que o valor fixado 

em patamares compatíveis com esses parâmetros comporta ser mantido. 

(N.U 1009334-59.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. 

IMPOSSIBILIDADE. O corte motivado por dívida pretérita, não está 

autorizado, tendo em vista tratar-se de refaturamento de consumo não 

registrado que poderá ser cobrado em via própria sem o desligamento do 

serviço como forma de coerção ao pagamento. Apelação desprovida.

(Apelação Cível, Nº 70065132243, Vigésima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 

19-08-2015) Desta forma, é de se observar que a responsabilidade da 

empresa requerida caracteriza-se objetivamente. Diante do exposto, 

havendo o ato ilícito da requerida, e verificado que a concessionária atuou 

de forma ilegal e abusiva, o prejuízo moral sofrido pela parte autora é 

inconteste. No entanto, é de se observar que essa condenação tem uma 

dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestímulo a novas condutas desse 

gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Aliás, a indenização pelo dano 

moral, neste caso, serve de alerta à concessionária no sentido de rever 

sua política de atuação pelo que, de acordo com os comentários acima, 

arbitro a verba a título de dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Ainda, considerando o reconhecimento da ilegalidade da fatura de 

recuperação de consumo, é de se reconhecer, por consequência, que o 

valor pago referente ao parcelamento, no valor de R$ 771,63 (setecentos 

e setenta e um reais e sessenta e três centavos), id. 22389067 - Pág. 6, 

também é indevido, e, portanto, deverá ser restituído ao autor, de forma 

dobrada, conforme disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de 

Defesa do Consumidor. Diante do exposto, ratifico a medida de urgência 

deferida, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR 

inexigível o valor referente à fatura discutida nos autos; b) CONDENAR a 

Ré ao pagamento de 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ); 

c) CONDENAR a ré a restituir valor de R$ 771,63 (setecentos e setenta e 

um reais e sessenta e três centavos), em dobro, conforme autoriza o 

artigo 42, parágrafo único do CDC, que corresponde a R$ 1.543,26 (mil 

quinhentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos) com incidência 

de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e acrescido juros 

legais de 1% ao mês, a contar da citação; Inexiste condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade à parte autora para fins recursais. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. 

I. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000722-58.2019.8.11.0005. REQUERENTE: J.I.NUNES - EPP REQUERIDO: 

PAGSEGURO INTERNET LTDA, FMI SECURITIZADORA S/A, VERDE LIMA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório conforme autoriza os termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata de matéria 

de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado 

em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais proposta por JL NUNES, empresa individual representada 

pelo proprietário José Ismael Nunes, em face de PAGSEGURO INTERNET 

S.A, FMI SECURITIZADORA S.A e VERDE LIMA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, todos qualificados nos autos. A parte autora 

sustenta na inicial que, em 11/04/2019, uma pessoa de alcunha Rodrigo 

compareceu em seu estabelecimento comercial apresentando-se como 

responsável pela requerida Construtora JL e requerida Verde Lima 

Construtora, e solicitou orçamento para instalação de bancadas de granito 

e portas/janelas de blindex. Narra que após a realização do orçamento, o 

suposto representante das requeridas solicitou a emissão de duplicatas 

eletrônicas para faturamento e pagamento da mercadoria, no entanto, 

após a emissão das notas, o suposto representante desapareceu, o que 

nutriu desconfiança na parte autora, que por sua vez tentou realizar o 

cancelamento/devolução das notas fiscais, porém sem êxito. Argumenta 

que, em 09/05/2019, o autor foi notificado do aviso de protesto realizado 

pela requerida FMI Securitizadora, e ao contatar a referida requerida foi 

informado que as duplicatas/notas fiscais emitidas foram utilizadas para 

levantar determinada quantia em dinheiro, e que o valor havia sido 

depositado em favor do autor em conta do Banco PagSeguro. Por fim, 

informa que jamais teve qualquer relação negocial com a requerida 

PagSeguro, razão pela qual pugna pela condenação das requeridas ao 

pagamento de indenização pelos danos morais experimentados. A 

requerida PagSeguro sustenta que a conta do autor foi hackeada por 

terceiro estranho à relação, de modo que não pode ser responsabilizada 

pelos danos eventualmente causados a parte autora. A requerida Verde 

Lima Construtora alegou preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, 

informou que também foi vítima de fraude, inclusive, propôs ação de 

declaração de inexistência de débito em face da requerida FMI na 

Comarca de Campo Verde/MT, razão pela qual requer a improcedência do 

pedido inicial. A requerida FMI SECURITIZADORA S/A, por fim, alegou 

preliminar de incompetência relativa do Juízo, ilegitimidade passiva e, no 

mérito informou que o protesto foi regular, requerendo a improcedência do 

pedido. Das preliminares. Ilegitimidade passiva – Verde Lima Construtora 

Em relação à requerida Verde Construtora, deixo de analisar a preliminar 

de ilegitimidade, uma vez que se confunde com o mérito da demanda. 

Ilegitimidade passiva – FMI Securitizadora Apesar da requerida FMI 

argumentar ser parte ilegítima, comprovou ser cessionária de direitos de 

operações, especialmente das duplicatas que ensejaram a propositura da 

presente ação. Além disso, consta nos autos que foi a requerida quem 

realizou os protestos em nome da parte autora, de modo que rejeito a 

preliminar arguida. Incompetência do Juízo. De fato o caso em comento 

não é disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a 

parte autora não figura como destinatária final dos produtos (art. 2ª do 

CDC), aplicando-se, portanto, o Código de Processo Civil. Nesse interim, o 

artigo 53, inciso IV, item a, dispõe: Art. 53. É competente o foro: (...) IV - do 

lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; Assim, 

considerando que o ato ilícito que culminou com a propositura da presente 

ação ocorreu na Comarca de Diamantino, não há o que se falar em 

incompetência do Juízo, de modo que rejeito a preliminar. Sanadas às 

preliminares, passo a analisar o mérito da ação. Inicialmente, registro que 

não se aplica o CDC ao caso, uma vez que a parte autora não se trata de 

destinatária final dos produtos, e, em razão disso, não há a possibilidade 

de inversão do ônus da prova em favor da parte autora. No mérito, a ação 

é parcialmente procedente. Competia ao autor apresentar fatos 

constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) e às Requeridas a 

apresentação de fatos impeditivo, extintivos e modificativos do direito do 

autor (art. 373, II, CPC). Pois bem. A parte autora logrou êxito em 

demonstrar que um suposto fraudador realizou tratativas em nome das 

requerida Construtora JL e requerida Verde Lima Construtora, conforme 

conversas de whatsapp e áudios juntados nos id. 20530911 - Pág. 1/10, 

bem como que houve a emissão de duplicatas eletrônicas para que as rés 

supracitadas efetuassem o pagamento na conta do autor junto ao Banco 

Sicredi, (id. 20530671 - Pág. 1 20530674 - Pág. 1 20530679 - Pág. 1 

20530684 - Pág. 1). Além disso, ficou demonstrado nos autos que o autor 

tentou solicitar o cancelamento das duplicatas (id. 20530685 - Pág. 1, 

20530687 - Pág. 1, 20530690 - Pág. 1) após desconfiar que poderia se 

tratar de fraude. Não obstante, juntou aos autos extrato de protestos 

inseridos pela requerida FMI, id. 20530901 - Pág. 1, e o Boletim de 

Ocorrência informando ter sido vítima de suposta fraude, id. 20530896 - 

Pág. 1. Dessa forma, verifica-se que a parte autora comprovou os fatos 

constitutivos de seus direito. Por outro lado, a requerida PAGSEGURO se 

limitou em argumentar que a suposta conta do autor existente em sua 

plataforma poderia ter sido hackeada por terceiros. Ocorre que a parte 

autora sustenta que jamais teve qualquer tipo de relação jurídica com a ré, 

e esta, por sua vez, não traz aos autos qualquer documento 

demonstrando que foi o autor quem solicitou a abertura da conta e que a 

movimentou. Observa-se, portanto, que se trata de verdadeira fraude 

realizada por terceiro, que utilizou-se dos dados pessoais da parte autora 

para criar uma conta e inclusive movimentá-la junto a Requerida 

PagSeguro, já que houve movimentações apenas no dia 17/04/2019, 

exatamente no dia em que a ré FMI efetuou o pagamento das duplicatas, 

que, em tese, deveriam ter sido pagas no Banco Sicredi, em conta de 

titularidade do autor, conforme consta nas notas fiscais e não foi feito. 

Portanto, a fraude somente foi possível por atuação culposa da parte 

requerida PAGSEGURO, que agiu com negligência ao permitir a criação de 

conta para movimentação financeira sem a checagem dos documentos e 

dados pessoais do autor, lesando, dessa forma, direitos da parte autora. 

Convém mencionar, que é procedimento comum das empresas completa 

checagem de documentos no momento da aquisição de qualquer produto, 

quiçá de aberturas de contas, tirando fotos de documentos e do próprio 

comprador, o que não ocorreu no presente caso, gerando prejuízos 

gravíssimos ao consumidor. Portanto, a excludente apresentada pela 

empresa requerida PAGSEGURO não a isenta da responsabilidade civil, 

pois, o prejuízo só ocorreu por sua atuação culposa, devendo suportar os 

danos advindos de seu ato negligente. Sendo, portanto, a sua 

responsabilidade objetiva (arts. 14 e 22 do CDC). Da mesma forma, 

verifica-se que a requerida FMI securitizadora informa que adquiriu, 

através de cessão de crédito, as duplicatas objetos da demanda, juntando 

inclusive contrato de cessão de crédito em nome do autor sem a 

assinatura do mesmo. No entanto, não trouxe aos autos qualquer 

documento que demonstre que houve a abertura de conta junto a sua 

plataforma pelo autor, conforme alegado, e tão pouco adotou as medidas 

adequadas de checagem dos documentos do contratante, caso o tivesse 

feito teria trazido à baila tal documentação, e não o fez. Não bastasse 

tamanha irregularidade (autorizar a cessão de duplicatas sem a checagem 

da documentação pessoal do cedente), a requerida FMI não se atentou ao 

fato de que nas duplicatas constava expressamente o banco onde o 

pagamento deveria ter sido realizado, conforme documentos de id. (id. 

20530671 - Pág. 1 20530674 - Pág. 1 20530679 - Pág. 1 20530684 - Pág. 

1), e realizou o pagamento em banco diverso e sequer apresentou 

justificativa para tal ato. No mais, além da cessão fraudulenta dos títulos, já 

que tal operação não foi consentida pelo autor, o que por si só já justifica 
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a ilegalidade do protesto, a dívida deveria ter sido cobrada exclusivamente 

das rés Construtora JL e Verde Lima Construtora que seriam, em tese, as 

compradoras da mercadoria constante nas duplicatas e não do autor. 

Portanto, não há justificativa plausível para o protesto, tampouco para as 

irregularidades cometidas pelas requeridas PagSeguro e FMI. Vejamos 

julgados: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO DE 

GRAVAME EM VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. - Em se 

tratando de contratação fraudulenta, aplica-se ao caso a Teoria do Risco 

do Empreendimento, respondendo, no caso telado, a instituição bancária 

pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa. A responsabilidade, 

no caso, é objetiva, independente de culpa, nos termos do que dispõem os 

artigos 14, caput e art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Daí porque 

não há falar também em culpa exclusiva de terceiro, como sustenta a ré. 

APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081586505, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de 

Oliveira, Julgado em: 19-12-2019) No tocante às requeridas Construtora JL 

e Verde Lima Construtora, verifica-se que as empresas também foram 

vítimas de fraude assim como o autor, uma vez que o fraudador utilizou os 

seus dados pessoais para a aquisição da mercadoria junto a parte autora. 

Inclusive, o próprio autor informa na inicial quanto à possibilidade das 

requeridas também terem sido vítimas da fraude praticada. É importante 

mencionar que a parte requerida Verde Lima Construtora propôs ação de 

inexistência do débito em face da requerida FMI, que tramita sob o nº. 

1001502-54.2019.8.11.0051, o que refuta o seu desconhecimento quanto 

aos fatos que ensejaram a propositura da presente ação. Nos dias de hoje 

onde dados pessoais se tornaram informações públicas, podendo ser 

obtidos através de simples pesquisa na internet, tornou-se ainda mais 

comum a existência de fraudes, como ocorreu no caso in concreto. Por 

esta razão, é indispensável que comerciantes e consumidores tomem o 

máximo de cautela ao adquirir/fornecer produto. No caso em comento, ao 

que tudo indica, um terceiro de má fé, apoderou-se de informações das 

requeridas Verde Construtora e JL Construtora, e munidos de tais 

informações tentou adquirir produto junto à parte autora. A parte autora, 

de boa fé, mas também sem a devida cautela, já que não checou a 

veracidade da contratação junto às Construtoras, emitiu duplicata em 

favor do fraudador, que por sua vez, conseguiu “vender” as duplicatas 

para a requerida FMI, através de cessão de crédito fraudulenta realizada 

com a última requerida, que também agiu sem a devida cautela ao efetuar 

o pagamento em conta diversa da que constava nas duplicatas, além de 

não checar a origem das duplicatas. Não bastasse, o fraudador, munido 

das informações da parte autora, que inclusive, estavam apostas nas 

duplicatas, conseguiu abrir conta no Banco PagSeguro em nome do autor, 

bem como realizar operações financeiras. Veja que todo o imbróglio 

ocorreu em razão da ausência de zelo dos envolvidos ao fornecer 

serviço, com exceção da requerida Verde Construtora e requerida JL 

Construtora – que, a priori, sequer sabiam das operações. Portanto, 

conclui-se que não há qualquer responsabilidade da requerida Verde 

Construtora e requerida Construtora JL quanto os fatos ocorridos na 

inicial, esta última inclusive foi excluída do polo passivo da demanda. Logo, 

não tendo as requeridas PagSeguro e FMI securitizadora comprovado a 

existência de relação contratual com a parte autora, a parte autora 

fazendo jus, além da declaração de inexistência do débito, ao pleito de 

indenização por danos morais. Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela empresa requerida, passo agora a analisar 

a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. É fato 

que as requeridas PagSeguro e FMI são responsáveis pelas 

irregularidades ocorridas, mas não se pode negar que a parte autora 

também agiu com culpa ao emitir duplicata em nome das requeridas, sem a 

devida checagem, o que justifica e interfere na quantificação do dano 

moral que deverá ser pago pelas rés PagSeguro e FMI. Portanto, tenho 

como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago por cada uma das requeridas. Ante 

ao exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da parte autora para 

declarar inexistentes os débitos discutidos nos autos (duplicatas de id. 

20530671 - Pág. 1, 20530674 - Pág. 1 e 20530684 - Pág. 1), e condenar 

as Requeridas FMI Securitizadora e PagSeguro, solidariamente, ao 

pagamento de indenização por danos morais, no importe R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) cada uma, com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), bem como a correção monetária, a partir da prolação da sentença 

conforme orientação da Súmula 362 do STJ. Por outro lado, julgo 

improcedente o pedido em relação à Requerida Verde Construtora, uma 

vez que não há qualquer responsabilidade dela em relação ao objeto da 

ação. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em 

tempo, considerando que a parte autora se trata pessoa jurídica, 

necessária se faz a comprovação da impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais, pois não milita em seu favor a presunção de 

veracidade do estado de miserabilidade jurídica. Desta forma, tendo em 

vista que a concessão da gratuidade ocorreu em razão de erro material, 

REVOGO a gratuidade da justiça para fins recursais deferida nos autos, 

devendo a parte autora, caso queira, comprovar a sua hipossuficiência ou 

então realizar o recolhimento do preparo recursal se caso possuir 

intenção de recorrer da sentença. Além disso, indefiro o pedido de id. 

22587064 - Pág. 1/3, pois apesar do novo protesto de fato ter sido 

realizado por empresa vinculada à Requerida FMI, os valores protestados 

não guardam qualquer relação com os débitos discutidos nos autos. Por 

fim, oficie-se o 2º Ofício Notarial e Registral Capistrano para que 

providencie a baixa definitiva dos protestos discutidos nos autos. Sem 

custas e honorários, nessa fase processual, a teor do art. 54, Lei 

9.099/95. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004176-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT0019897A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004176-47.2019.8.11.0037. H.S REQUERENTE: FERNANDO SANTOS 

ARAUJO REQUERIDO: FERNANDA ROSA ARAÚJO Vistos etc. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes no que tange à guarda e 

direito de visitas. Quanto aos alimentos, diante da omissão informada pelo 

membro ministerial no ID nº 26804991 - Pág. 1, intimem-se as partes para 

que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 21/01/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1001032-65.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. B. D. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIS ALMEIDA OAB - MT7732/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar autora por meio de seu advogado constituído para informar o 
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endereço do demandado, no prazo de dez dias, haja vista a tentativa 

infrutífera em localizar o requerido (id. 28213498).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 25197 Nr: 1515-74.2003.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILEY ROSA XAVIER, MARCO ANTÔNIO MARINHO 

DE MELO, ANDRÉ ILDO BORTOLIERO, LEANDRO BORTOLIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS BORTOLIERO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, ELENICE PEREIRA CARILLE - OAB:1214/MS, 

FRANCIELLA TROMBETTA CADORE - OAB:MT 11.298, Janaína De 

Oliveira Campos Santos - OAB:MT - 9.318 B, JAQUELINE CASEMIRO 

PEREIRA - OAB:OAB/MS 8612, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - 

OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Arrolamento n.º 1515-74.2003.811.0037

Código 25197.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que às f. 281/282-v foi deliberado em um 

Termo de Audiência os processos conexos (autos Código 25197 e 

130268). Nos autos de Código n.º 130268 (investigação de paternidade), 

decretou-se a revelia dos réus e designou-se audiência instrutória, e 

modo que eventuais testemunhas arroladas pelas partes deveriam ter sido 

nos autos em questão (Código n.º 130268).

Assim, traslade-se cópia do Termo de Audiência de f. 281/282-v e 

junte-se nos autos da ação de investigação de paternidade Código n.º 

130268, bem como desentranhe-se a petição de f. 292 e junte-a nos autos 

correlatos (Código 130268). Após, depreque-se a oitiva das testemunhas 

arroladas naqueles autos.

Friso que o presente processo de Inventário se encontra suspenso, em 

razão da questão prejudicial (ação de investigação de paternidade), a qual 

poderá interferir na partilha dos bens.

Assim, suspendo o presente feito, até o julgamento da questão prejudicial 

dos autos em apenso.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 130268 Nr: 2934-46.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMDM, RRX, LB, AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA 

COSTA - OAB:11.324-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, ELENICE PEREIRA CARILLE - OAB:1214/MS, 

JAQUELINE CASEMIRO PEREIRA - OAB:MS-8612

 Ação de Investigação de Paternidade n.º 2934-46.2014.811.0037

Código n.º 130268.

Vistos etc.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita postulada por Rúbia às f. 178, 

diante da sua alegada hipossuficiência.

Considerando a certidão de f. 175, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Traslade-se cópia do Termo de Audiência de f. 281/282-v dos autos de 

Código n.º 25197, em apenso, juntando-se neste processo, bem como 

desentranhe-se a petição de f. 292 dos mesmos autos e junte-se neste 

feito.

Após, depreque-se a oitiva das testemunhas, que deverão ser ouvidas 

nestes autos de investigação de paternidade, encaminhando-se as peças 

necessárias para a realização do ato.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 114692 Nr: 5192-97.2012.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRO RADIN, SIRLEI FÁTIMA SCHERER, Gilmar 

Radin, GILBERTO RADIN, VERA LUCIA RADIN, CLERIS MARIA RADIN 

SCHERER, ADELAR RADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILETA RADIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:MT 13058, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:MT 14144, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do pedido de fls. 115, defiro a suspensão processual por 6 (seis) 

meses.

Após, intime-se para que requeira o que de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 20/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 177570 Nr: 9364-43.2016.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA GOMES FERREIRA, ADIANA BEZERRA 

CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ALBINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - OAB:13946, 

Altair Balieiro - OAB:MT/ 13.946, FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:16843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da justificativa de fls. 194/195, e dos documentos em anexo, além 

da certidão com efeito de negativa municipal colacionada às fls. 219, 

defiro o pedido de alvará nos moldes indicados no item 3 de fls. 195.

Após, cumpridas integralmente as determinações exaradas nas 

sentenças de fls. 91/92 e 190/190verso, com a expedição de todos os 

documentos determinados e certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 20/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 159938 Nr: 392-84.2016.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA HATSUE OGUIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEIBUN OGUIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LAETE PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16915/MT, FABRICIO GONÇALVES DA SILVEIRA - 

OAB:MT/ 8625-0, FRANCIELE OLIVEIRA RAHMEIER - OAB:24.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de dilação de prazo postulado às fls. retro.

Apresentadas as dívidas, conclusos para eventual liberação dos 

pagamentos para quitação dos débitos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 20/01/2020.
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Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64554 Nr: 4261-02.2009.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO BARROS DA SILVA, FRANCIELLY BARROS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIR SILVA BARROS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, KELLY LORENZETTI KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357, LUIZ 

CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT, TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - OAB:14.044- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O Advogado MARCELO PILOTO MACIEL - OAB/MT-8222-B/MT assistiu a 

inventariante em audiência realizada em 19/02/2019(fls.119), ocasião em 

que saíram intimados para providenciarem as certidões negativas das 

fazendas municipal e estadual.

Desta forma, impulsiono os autos intimando-o para integral cumprimento da 

determinação, no prazo de 15(quinze) dias, visto que decorreu o prazo de 

06(seis) meses de suspensão do processo requerido às fls. 119-vº.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001169-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA RECALDE CAMARGO (REU)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como intimar da decisão 

do Id 26476337.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002725-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA DE ALMEIDA MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002964-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONRADO MARIANO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1002964-88.2019.8.11.0037 (PJe) Vistos etc. Certifique-se sobre o 

recolhimento das custas de distribuição. Efetivado o recolhimento, 

cumpra-se a determinação judicial derradeira. Inexistindo o pagamento, 

proceda-se as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 14 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004367-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAVALCANTE E OLIVEIRA COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ALVES NAWIERSKI OAB - MG133471 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VALDECI VERGILIO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1004367-63.2017.8.11.0037 Cumprimento de Sentença Exequente: 

Cavalcante e Oliveira Comercial de Hortifrutigranjeiros Ltda. Executado: 

Antônio Valdeci Vergílio Vistos etc. Autorizo a penhora de ativos 

financeiros, nos moldes do artigo 854 do Código de Processo Civil, bem 

como a consulta ao sistema eletrônico de registro de imóveis. Concluídas 

as diligências, intime-se a parte exequente para manifestar-se, em 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 08 de janeiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003673-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o advogado para comprovar o pagamento da certidão para fins de 

averbação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004401-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RIGRANTEC - TECNOLOGIAS PARA SEMENTES E PLANTAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GOMES MACHADO JUNIOR OAB - RS43521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004401-38.2017.8.11.0037; 

EXEQUENTE: RIGRANTEC - TECNOLOGIAS PARA SEMENTES E PLANTAS 

LTDA EXECUTADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 

13h40min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 12 de dezembro de 2019. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000785-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DALTROZO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1000785-55.2017.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança Requerente: 

Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do 

Mato Grosso Requerido: Wilson Daltroso Vistos etc. Inexistindo nos autos 

elementos novos, que evidenciam a existência de elementos para a 

concessão da gratuidade, mantendo a decisão objurgada pela parte 

autora pelos seus lídimos fundamentos. Intime-se a parte requerente para 

promover o efetivo recolhimento das custas e taxas, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção processual. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de janeiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003314-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE MARIA STELLA (REQUERIDO)

GEVERSON RODRIGUES CHAVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003314-76.2019.8.11.0037; 

REQUERENTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS REQUERIDO: ROSANE 

MARIA STELLA, GEVERSON RODRIGUES CHAVES O GESTOR JUDICIÁRIO 

DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 27 de novembro de 2019 , 

às 14 h 20 min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta 

Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que 

DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia 

e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 19 de setembro de 2019. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004310-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA (IMPUGNADO)

RIO SUIA ENTERPRISES, LLC (IMPUGNADO)

INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME (IMPUGNADO)

ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA (IMPUGNADO)

ENERCOOP LTDA (IMPUGNADO)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. (IMPUGNADO)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME 

(IMPUGNADO)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA OAB - GO33374 (ADVOGADO(A))

VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004310-74.2019.8.11.0037 (PJe) Impugnação à Relação de Credores 

(Base Normativa, art.8º da Lei nº 11.101/05) Impugnante: Raízen 

Combustíveis S/A Recuperanda: Grupo Itaquere Vistos etc. Preenchidos 

os requisitos legais, recebo a impugnação para processamento, nos 

moldes da Lei nº 11.101/2005. Intime-se o Administrador Judicial para 

emitir parecer no prazo de 5 (cinco) dias, devendo juntar à sua 

manifestação o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação. Em seguida, vista ao 

Ministério Público para parecer. Após, conclusos para julgamento. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de novembro de 2019. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006811-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006811-35.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a ré para comparecer à 

audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para 

contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo 

Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, 

será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, 

I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual. No ato da intimação as partes 

devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, 

art.334, §9º). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 21 de março de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145824 Nr: 2459-56.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO JOSÉ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:MT 17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDINEY DA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 Processo nº 2459-56.2015.811.0087 (Código 145824)

 Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: HSBC Finance Brasil S/A

Executado: Márcio José da Silva

Vistos etc.

Determino a inserção, via Sistema RENAJUD, da restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, 

nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de julho de 2019.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136724 Nr: 8100-59.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMÉRICO VIEGAS, ADILSON JOSÉ 

VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Os executados, citados por edital (fls.90), não apresentaram defesa 

executiva, tampouco efetuaram o pagamento do débito, consoante 

certidão inclusa (fls.91). Destarte, decreto a revelia, nos moldes do artigo 

344 do Código de Processo Civil, sem incidência, todavia, dos efeitos 

materiais e processuais ante a obrigatoriedade de nomeação de curador 

para promoção da defesa.Em cumprimento ao disposto no artigo 72, II, do 

Código de Processo Civil e Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça, 

nomeio o ilustre Defensor Público para patrocinar a defesa dos réus 

revéis citados por edital, o qual deverá ser comunicado, mediante 

intimação pessoal, com prazo em dobro para resposta (CPC, art.186, §1º), 

em face das prerrogativas funcionais.Expirado o prazo, imediata 

conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 14 de outubro de 

2019.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005513-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCIO ROMAGNOLI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004971-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIO ALVES DE SOUZA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003723-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA SOLIMAN GROHS OAB - MT15081/O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1000060-61.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES DE ANDRADE (ORDENADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003668-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO POLATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MARKET COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA. - 

EPP (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar via imprensa, requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001753-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar via imprensa, requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000140-59.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEX MACHADO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar via imprensa, requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001753-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar via imprensa, requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008365-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALMEIDA LEITAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar via imprensa, requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005423-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA OAB - MT8694-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a petição de ID nº 

28100009 no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003909-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a ofício de ID 28163602 

no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003094-78.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS (REU)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004030-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL - J.D.F. LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar via imprensa, requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003847-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BRUTTI (REQUERIDO)

DOUGLAS BRUTTI (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000841-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DINAIR SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005681-73.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOVAN FEITOSA LOPES (REU)

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o 

documento id. 28179585, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003759-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDO BATISTA FERREIRA JUNIOR (REU)

ELIANE APARECIDA DELMINDO FERREIRA (REU)

E. R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003759-31.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: E. 

R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, RINALDO BATISTA FERREIRA 

JUNIOR, ELIANE APARECIDA DELMINDO FERREIRA Vistos. Defiro a citação 

na forma requerida na petição retro. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de 

janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005560-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIDAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA CAETANO DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005560-45.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE VIDAL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: OLINDA CAETANO DE AGUIAR Vistos. Considerando as 

tentativas infrutíferas de citar a parte requerida, DEFIRO o pedido retro. 

Após, sendo inexitosa a intimação por oficial de justiça, proceda-se a 

CITAÇÃO POR HORA CERTA, nos termos do artigo 275, § 2º, do Código de 

Processo Civil, no endereço constante na inicial, conforme pugnado pelo 

requerente. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005560-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIDAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA CAETANO DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006150-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS AUGUST BRAUN (REQUERENTE)

LUCAS PAULO BRAUN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVOSTIAN REUTOW (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006150-22.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LUCAS PAULO BRAUN, 

THOMAS AUGUST BRAUN REQUERIDO: SAVOSTIAN REUTOW Vistos. 

Decorrido o prazo de suspensão retro, intime-se a parte requerente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento a deprecada, sob pena 

de a carta precatória ser devolvida, independentemente de cumprimento 

(art. 393 da CNGC). Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001009-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALNEI LUIZ GUENO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001009-56.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES 

RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO REU: VALNEI LUIZ GUENO 

Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte requerente pugna pela 

prova emprestada referente ao depoimento da testemunha JUACIR JOÃO 

WISCHNESKI, realizado no processo n° 1000559-50.2017.8.11.0037, em 

que a cooperativa move em face de Inácio Camilo Ruaro, perante a 2ª 

Vara Cível de Primavera do Leste/MT, bem como pela intimação da OCB/MT 

(Organização das Cooperativas do Brasil no Estado de Mato Grosso) para 

intervir no feito como Amicus Curiae, por ser detentora de conhecimentos 

técnicos e especializados na matéria cooperativista. Em relação a esses 

pedidos, intime-se parte requerida para se manifestar em 5 (cinco) dias. 

Por sua vez, a parte requerida pugna pela realização de prova pericial 

consistente na apuração das perdas operacionais e nas perdas 

originadas pelos encargos financeiros sobre investimentos e classificadas 

como despesas gerais. Em que pese os fundamentos expostos pelo 

requerido, entendo que referidos cálculos não devem ser realizados neste 

momento processuais, mas sim em eventual apuração de liquidação de 

sentença, no caso de procedência da ação. Ainda, pleiteia a parte 

requerida pelo depoimento pessoal do representante legal da Cooaleste, o 

qual defiro. Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06/05/2020, às 14h. Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela 

parte contrária, intimem-se os depoentes, pessoalmente, e seus patronos, 

ressaltando que se presumirão confessados os fatos contra eles 

alegados caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, 

conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas 

deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada 

parte, bem como as que residirem fora desta Comarca deverão ser 

ouvidas nas Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno 

que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 

455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo, exceto em se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria 

Pública ou NAJU (Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004389-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERNANDO ALVES PIMENTEL 02218586100 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004389-24.2017.8.11.0037. REQUERENTE: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

REQUERIDO: MARCOS FERNANDO ALVES PIMENTEL 02218586100 

Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação das 

provas, venham os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005015-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZA UMBELINA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005015-72.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): FLORIZA UMBELINA CAMPOS REU: BANCO BMG S.A Vistos. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte requerida. Ainda, 

defiro o pedido de ID 26276270. Expeça-se ofício ao cartório registro civil 

para que forneça a parte requerente, sem custo, procuração por 

instrumento público a fim de regularizar a representação processual 

nestes autos de número 1005015-72.2019.8.11.0037. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004880-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004880-60.2019.8.11.0037. AUTOR(A): RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO 

RÉU: BANCO BMG S/A, Vistos. Analisando a petição inicial, observo que 

foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que 

recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, 

apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de acordo com o 

artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à 

primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 

14 de novembro de 2019, às 14h40min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado que a parte requerida 

deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado da autora ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (artigo 334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa 

de seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Defiro o pedido de justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de 

setembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005824-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANELIA WORMA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e 

PORTARIA CGJ N. 142 de 8/11/2019, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de outra localização, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, devendo ser encaminhado a este Juízo a guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da 

CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004979-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FRANCISCA TERRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para indicar as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004993-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004993-14.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JEOVA PEDRO REU: BANCO 

CETELEM S.A. Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004880-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004880-60.2019.8.11.0037. AUTOR(A): RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO 

REU: BANCO BMG S.A Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 
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15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1004894-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA MARIA LOPES ROGGIA (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBF AGRO PECUARIA SA (ORDENADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004894-44.2019.8.11.0037. ORDENANTE: ERCILIA MARIA LOPES 

ROGGIA ORDENADO: IBF AGRO PECUARIA SA Vistos. O beneficiário da 

assistência judiciária gratuita está isento, por força do disposto no artigo 

3º da Lei n. 1.060 /50, do pagamento das taxas judiciárias; emolumentos e 

custas, dentre eles, as diligências dos oficiais de justiça; despesas com 

publicações dos atos oficiais; honorários de advogado e perito; dentre 

outras, competindo ao Estado arcar com tais despesas do processo. 

Assim, uma vez deferido o benefício, não pode o beneficiário ser obrigado 

a arcar com diligências dos oficiais de justiça e honorários do perito 

nomeado nos autos. Desse modo, devolva-se os autos à origem com as 

homenagens deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002841-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. B. (AUTOR(A))

I. M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002841-90.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JAMES ANTONIO BRESSAN, IRIS 

MARIA PERSCH REU: ALCIDO NILSON Vistos. Defiro o pedido retro. 

Cite-se na forma requerida. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004844-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FACMASTER FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA CLAUDIA FERREIRA OAB - PR47610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI BRUNETTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004844-18.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: FACMASTER FOMENTO 

MERCANTIL LTDA EXECUTADO: ELOI BRUNETTA Vistos. Considerando 

que decorreu o prazo de suspensão requerido no ID 24837848, intime-se 

a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020 Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005485-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ANTONIO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

MAYARA CRISTINA SALLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (REU)

EDEGAR RICARDO WACHHOLZ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005485-06.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JONAS ANTONIO NUNES DA 

SILVA, MAYARA CRISTINA SALLE REU: WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA 

- EPP, EDEGAR RICARDO WACHHOLZ Vistos. Recebo a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais. Em consonância com o artigo 

334 do Código de Processo Civil, designo o dia 19/03/2020, às 15h40min, 

para sessão de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a sessão será 

realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. 

Cite-se e intime-se o requerido para comparecer a audiência. Conste que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, ou se 

qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente de 

intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. 

Apresentada contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito dos autores, intimem-se os requerentes, para, 

querendo, manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Via digitalmente assinada da decisão 

e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

mesmo Código. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001528-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO D AMICO MADI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN FERNANDES MADI PRIEDOLS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001528-94.2019.8.11.0037. AUTOR(A): RENATO D AMICO MADI REU: 

KAREN FERNANDES MADI PRIEDOLS Vistos. Defiro o requerimento para 

cumprimento do mandado por meios próprios, conforme petição de ID. 

22180541. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000702-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VILELA BORGES OAB - SP0153893A (ADVOGADO(A))

ANDRE FARHAT PIRES OAB - SP164817 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIOS LUIZ FRANCESCHET (EXECUTADO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000393-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO GOELLNER (EXECUTADO)

FERNANDO GOELLNER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS RENATO HERINGER OAB - RS40044 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e 

PORTARIA CGJ N. 142 de 8/11/2019, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de outra localização, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, devendo ser encaminhado a este Juízo a guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da 

CNGC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000393-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO GOELLNER (EXECUTADO)

FERNANDO GOELLNER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS RENATO HERINGER OAB - RS40044 (ADVOGADO(A))

 

RETIRAR CERTIDÃO DE PENHORA Intimo a AUTORA para retirar, nesta 

secretaria, certidão para fins de registro de penhora, devendo 

comparecer com as guias devidamente pagas, bem como comprovar sua 

averbação, no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001122-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL FELIPE GADONSKI GIROLOMETO (REU)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004357-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165330 Nr: 2824-76.2016.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, IRIETE CARDOSO CECATTO, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:SP/98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de dar ciência às partes quanto ao Ofício do juízo deprecante, conforme 

fls.155/157.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136074 Nr: 7628-58.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO RODRIGO DE OLIVEIRA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:SP/206.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165200 Nr: 2758-96.2016.811.0037

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, NERY FUGANTI - 

ESPÓLIO, JOÃO CARLOS FUGANTI, CLEMES MARIA BEVILACQUA, 

CÁSSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI, EDUARDO NERY FUGANTI, 

JOSÉ CARLOS FUGANTI, SAYONARA DESIRÊ FUGANTI BEIRA DA SILVA, 

CARLOS ROBERTO FUGANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136216 Nr: 7736-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGEVALDO NASCIMENTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO APACHE, LEOLAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, JOSÉ ERIVAN BATISTA, SUPERMERCADO 

ALVORADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELY MEDRADO BARROS - 

OAB:OAB/PA 6189

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153171 Nr: 5887-46.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMDSA, CLEONETH MOREIRA DOS SANTOS, ORTO 

LASER CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ARCHANJO DAMA, ORTO LASER 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, CLEONETH MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, MARINA BORGES REIS - OAB:MT 20248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135900 Nr: 7480-47.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BISPO DA SILVA, MICHELE 

GRAZIELLE MARTIGNAGO, FAZENDA TRÊS ESTRELAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERIDA AGROPECUÁRIA TRÊS ESTRELAS LTDA 

para manifestar sobre documento de fls.219, requerendo o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31159 Nr: 3343-71.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, 

IZANETE ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE EDUARDO DE AMORIM 

XAVIER - OAB:MT/16524, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - 

OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre o Ofício de fls.194/196, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55238 Nr: 2860-02.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN PORTUGAL DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXTIL PRIMAVERA LTDA, VALTER ZANCO, 

MARLI MARIA ZANCO, RAFAEL FERNANDO OSHIRO, MARCOS FABIO 

KENITE OSHIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT, SIDINEY DA SILVA GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71260 Nr: 3574-88.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:3485-TO, Jober Seidenfus - OAB:13988B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102624 Nr: 1988-79.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, MARIA CELIA PARO ELIAS, 

MILTON ELIAS JUNIOR, DOUGLAS RANIERI MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29821 Nr: 2138-07.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ORLANDO ARAÚJO, VICENTE SIDOLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:SP/309.229, LUCIANA RAMBO - OAB:MT 8645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14932/O

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre os Ofícios de fls.205/208, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118209 Nr: 557-39.2013.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI, ANTÔNIO 

DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Montanher Brescovici - 

OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a 

petição do perito; indicar assistente técnico e apresentar quesitos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169425 Nr: 5002-95.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SILVA DE ASSUNCAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 

21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FRANÇA TAVARES 

- OAB:MT 20490, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - OAB:20067/O

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a advogada MARIA APARECIDA MONTES CANABRAVA 

OAB-MT 24041/0, que os autos encontram-se disponíveis para carga, 

assim, propiciando à parte interessada oportunidade de extração de 

copias tantas quantas forem necessárias, no prazo de 05 dias, findo o 

qual os autos retornarão ao arquivo.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149850 Nr: 4320-77.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE VERONA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS VICENTE BARBOSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT, SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:23943/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 4320-77.2015.811.0037, Protocolo 

149850, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157554 Nr: 7890-71.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & CIA LTDA - ME, ADEMIR JOSE 

OTTONELLI, ROSILEI APARECIDA DUARTE, LUÍS PIRES DUARTE, ELIANE 

PIRES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLA BLANCO 

DALPONTE, para devolução dos autos nº 7890-71.2015.811.0037, 

Protocolo 157554, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127823 Nr: 777-03.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVOSTIAN REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL REUTOW, KIPRIAN KILIN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TATIANE SOARES 

MATARAN, para devolução dos autos nº 777-03.2014.811.0037, Protocolo 

127823, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002021-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1002021-42.2017.8.11.0037 Valor da causa: R$ 16.555,21 

ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL 

SA Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 1025, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: RONALDO 

CARDOSO DA SILVA Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:PROCESSO: 1002021-42.2017.8.11.0037, em tramite 

na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida pelo Banco do Brasil S/A 

em face de RONALDO CARDOSO DA SILVA, CPF: 570.419.116-91. 

Finalidade: Citação do Réu acima qualificado, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação ordinária que lhes é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para no prazo legal contestar a 

presente ação, advertindo-lhes de que, não sendo contestada, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor. 

Trata-se de CEDULA RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECARIA NR 

96170062-9, firmado em 24/06/1996. Ocorre que o Réu deixou de efetuar 

os pagamentos devidos nas datas aprazadas, sendo que o valor 

atualizado da dívida, até junho de 2017, perfaz o montante de R$ 

16.555,21 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e 

um centavos), conforme planilha anexa à ação ajuizada. Não obstante o 

débito decorrente do saldo devedor, também é devido ao Requerente os 

encargos de INADIMPLEMENTO previstos no referido contrato. Nestes 

termos ante o Réu estar atualmente em lugar incerto e não sabido, requer 

sua citação por Edital, devendo os mesmos no prazo legal adotarem as 

medidas cabíveis. DECISÃO: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL AS 

EXECUTADO: RONALDO CARDOSO DA SILVA Vistos. Ante a 

impossibilidade de citar a parte executada pessoalmente, cite-a, via edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, 

nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil. 

Após, em caso de inércia das partes executadas no prazo previsto no 

artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor 

Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com 

o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão. Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte exequente para se manifestar, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 06 de dezembro de 2019. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 
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do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). 5. Desde já foi nomeado o Defensor Público que atua nesta 

comarca, como curador especial. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, SAULO DE SOUZA CAETANO, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001806-95.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACONPLER - ASSOCIACAO DOS CONTADORES DE PRIMAVERA DO 

LESTE -MT E REGIAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA OAB - MT0011354-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE MT 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001806-95.2019.8.11.0037. IMPETRANTE: ACONPLER - ASSOCIACAO 

DOS CONTADORES DE PRIMAVERA DO LESTE -MT E REGIAO 

IMPETRADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por ACONPLER – 

ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES DE PRIMAVERA DO LESTE/MT E 

REGIÃO, devidamente qualificado nos autos, aduzindo a existência de 

obscuridade na decisão de Id nº 19753243, vez que não está claro se a 

liminar deferida contempla os fatos geradores futuros ou apenas os 

débitos atrasados. Contrarrazões apresentadas pelo MUNICIPIO no Id nº 

21293998. É o breve relato. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 

verifico que razão assiste ao embargante, vez que padece de 

obscuridade a decisão atacada. Ante o exposto, presentes os requisitos 

previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a 

obscuridade na decisão de Id nº 19753243, fazendo constar: "(...) Ante o 

exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO 

LIMINAR para determinar ao impetrado que permita aos escritórios de 

contabilidade associados a impetrante e enquadrados no Simples Nacional 

o recolhimento do ISSQN pela alíquota fixa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor dos serviços prestados, até o julgamento do mérito, sem o acréscimo 

de juros e multa aos débitos atrasados (...)” No mais, permanecem 

inalterados os demais termos da decisão. Colha-se o parecer ministerial 

em 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de janeiro de 2020. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004010-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

1004010-49.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento ao despacho de id. 16093722, impulsiono os autos com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem no prazo legal. 

Primavera do Leste, 21 de janeiro de 2020. Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73429 Nr: 5751-25.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRON ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - 

EPP, MARIA APARECIDA DANTAS DE ALMEIDA, Junior Cezar Anton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:16970/MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:MT/ 8.798-A

 Processo nº: 5751-25.2010.811.0037 (Código 73429)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL/MT em face de ELETRON ELETRICA E HIDRAULICA – EPP, 

MARIA APARECIDA DANTAS DE ALMEIDA e JUNIOR CEZAR ANTON, na 

qual a parte exequente informa o pagamento integral do débito executado 

e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelos executados, conforme informado pela parte exequente à 

fl. 69.

 Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas processuais pelos executados.

Em razão do princípio da causalidade, condeno os executados em 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do 

proveito econômico auferido na execução fiscal, a serem pagos em favor 

do advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de 

Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 99 de 569



custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas 

necessárias.

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

 Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 160020 Nr: 419-67.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DACORSO - 

OAB:SP 154.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 419-67.2016.811.0037 (Código 160020)

 Vistos.

No mais, a Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75398 Nr: 7713-83.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MS. 6.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235, RENATA 

CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº: 7713-83.2010.811.0037 (Código 75398)

 Vistos.

De início, verifico a extinção da garantia ofertada pela parte requerente, 

ante o término da vigência da apólice de seguro de fls. 246/255, de modo 

que revogo a decisão de fl. 257.

No mais, considerando a existência de apelações pendentes de 

julgamento, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Competente, com as 

nossas homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72166 Nr: 4481-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTIMARO MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO BALDAN 

- OAB:11045 A MT, FERNANDO BALDAN NETO - OAB:13088/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº: 4481-63.2010.811.0037 (Código 72166)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificado nos 

autos.

Da análise dos autos, verifico que o cálculo elaborado pela parte 

executada se encontra em consonância com a decisão de fl. 128, bem 

como com as disposições legais sobre as taxas de juros e índices de 

correção monetária a serem aplicados nos casos de condenação contra a 

Fazenda Pública, de modo que sua homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO os valores apresentados pela parte 

executada às fls. 137/139.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos 

conclusos para a extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 121910 Nr: 4434-84.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4434-84.2013.811.0037 (Código 121910)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificado nos 

autos.

Às fls. 168/170, a parte executada apresentou cálculo, no qual consta que 

a parte exequente é devedora do INSS.

Às fls. 171/172, a parte exequente alegou equívoco nos cálculos do INSS, 

uma vez que não cumpriu o dispositivo da sentença, bem como por ter 

fixado a DIB incorretamente.

É o breve relato. Decido.

Analisando os autos, verifico que a sentença de fl. 158 fixou a DIB da 

aposentadoria por invalidez na data do requerimento administrativo 

(16/01/2013), o que ocasionou na mudança do valor do benefício, já que a 

parte exequente recebeu auxílio-doença até a sentença, havendo, assim, 

saldo remanescente a ser recebido pela parte exequente.

Destarte, constato que o cálculo elaborado pela contadoria se encontra 
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em consonância com a sentença de fl. 158, de modo que sua 

homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO os valores apresentados pela Contadora 

Judicial às fls. 179/183.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 51116 Nr: 6378-34.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO VIEIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Luis da Silva - 

OAB:7458/A, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762, SERGIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:9225/0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6378-34.2007.811.0037 (Código 51116)

Vistos.

Reitere-se a intimação ao INSS, uma vez que foi determinado que este se 

manifestasse sobre eventual pagamento das requisições de fls. 424/426.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 46131 Nr: 1661-76.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA ZULATO - 

OAB:

 Processo nº: 1661-76.2007.811.0037 (Código 46131)

Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO apresentada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em síntese, excesso 

de execução no valor de R$ 73.993,91 (setenta e três mil, novecentos e 

noventa e três reais e noventa e um centavos).

À fl. 229, cálculo da contadoria judicial.

A parte exequente concordou com o cálculo judicial (fl. 231). A parte 

executada não se manifestou (fl. 231-v).

É o breve relato.

Decido.

Analisando os autos, verifico que merece acolhimento a impugnação da 

parte executada, vez que os cálculos da parte exequente foram 

efetuados com excesso.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, ACOLHO a 

impugnação apresentada pela parte executada e, por consequência, 

HOMOLOGO o valor apresentado pela Contadoria do Juízo à fl. 229.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos 

conclusos para a extinção.

Sem prejuízo, ante a apresentação de cálculo com valores excessivos, 

bem como considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de 

que é possível a fixação de honorários no caso de acolhimento da 

impugnação, fixo honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) em 

favor do Advogado Público, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 167562 Nr: 3957-56.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

ESTADUAL CAMPO MASSAPÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME FABIANO VENDRUSCOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e 

julgar este feito, razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a 

devida remessa à redistribuição para o Juizado da Fazenda Pública – 5ª 

V a r a  C í v e l  -  d e s t a  C o m a r c a ,  c o m  a s  n o s s a s 

homenagens.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020. ¬Fabrício 

Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 157819 Nr: 8032-75.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grife da Mangueira Componentes Hidraulicos 

Ltda - ME, Douglas Sousa Borges, CRISTIANE OLIVEIRA BATISTA, Jose 

Cicero dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BARROS CAPELEIRO - 

OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE em parte os Embargos à Execução apenas para 

RECONHECER o excesso na execução e HOMOLOGAR o cálculo 

elaborado pela parte embargante à fl. 22.Custas processuais pela parte 

embargada.Fixo os honorários advocatícios em favor da parte embargante 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta 

sentença e dos cálculos de fl. 22 para os autos em apenso.Após, 

expeça-se, naqueles autos, a competente requisição de pagamento do 

valor homologado.Cumpridas as diligências, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.Fabrício 

Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 118432 Nr: 784-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grife da Mangueira Componentes Hidraulicos 

Ltda - ME, Douglas Sousa Borges, CRISTIANE OLIVEIRA BATISTA, Jose 

Cicero dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT
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 Processo nº: 784-29.2013.811.0037 (Código 118432)

Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da sentença nos autos em apenso (código 

157819).

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70985 Nr: 3299-42.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: JOSEMI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, ANDRÉA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente acerca 

do cálculo juntado às fls. 142/145.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 49632 Nr: 4957-09.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO LEITE CARNEIRO - 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - OAB:Procurador, 

FERNANDA L. F. RIGO - OAB:18.480, JANAINE OTTONELLI WOLFF - 

OAB:17269, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT, THIAGO BARROS SILVA - PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMASIO 

- OAB:7222

 Processo nº: 4957-09.2007.811.0037 (Código 49632)

Vistos.

Intime-se a parte arrematante para manifestação sobre as informações 

prestadas pelo Município.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 18583 Nr: 554-70.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Processo nº: 554-70.2002.811.0037 (Código 18583)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 84-v.

Remetam-se os autos ao arquivo.

Em caso de requerimento da parte exequente, defiro, desde já, o 

desarquivamento sem o recolhimento de custas e taxas.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 117785 Nr: 139-04.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA MIRANDA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT

 Processo nº: 139-04.2013.811.0037 (Código 117785)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido e, considerando 

que o cálculo da parte exequente não se encontra em conformidade com 

os índices estabelecidos no acórdão, remeta-se o feito à Contadora 

Judicial, para a realização de novo cálculo, nos termos fixados no 

acórdão.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 127796 Nr: 749-35.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINE OTTONELLI WOLFF - 

OAB:17269, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT, THIAGO BARROS SILVA - PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gyordano reiners brito 

almeida - OAB:23574/O, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A

 Processo nº: 749-35.2014.811.0037 (Código 127796)

Vistos.

Intime-se a parte executada para que comprove que o débito executado é 

o mesmo discutido nos autos nº 3503-86.2010.811.0037 (código 71189).

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72245 Nr: 4560-42.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:16106/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4702-80.2009.811.0037 (Código 64951)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 434, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135492 Nr: 7175-63.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN FERREIRA COIMBRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente acerca 

do cálculo juntado às fls. 174/177..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35146 Nr: 3162-36.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GONZAGA DA ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA SOARES MATOS - 

OAB:18.383, REYNALDO ACCIOLY JR - OAB:MT. 7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3162-36.2005.811.0037 (Código 35146)

 Vistos.

Proceda-se a intimação da cessionária (fl. 199), acerca do pedido de fl. 

251.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 102903 Nr: 8805-96.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO MINERAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO LEITE CARNEIRO - 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - OAB:Procurador, 

FERNANDA L.F. RIGO - OAB:18.480-B, JANAINE OTTONELLI WOLFF - 

OAB:17269, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4.255, LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - OAB:23.881, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT - OAB:19571/O

 Processo nº 8805-96.2010.811.0037 (Código 102903)

Vistos.

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43759 Nr: 6127-50.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO MINERAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO LEITE CARNEIRO - 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - OAB:Procurador, 

FERNANDA L. F. RIGO - OAB:18.480, JANAINE OTTONELLI WOLFF - 

OAB:17269, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4.255, LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - OAB:23.881, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT - OAB:19571/O

 Processo nº 6127-50.2006.811.0037 (Código 43759)

Vistos.

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 49628 Nr: 4949-32.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO MINERAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO LEITE CARNEIRO - 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - OAB:Procurador, 

FERNANDA L.F. RIGO - OAB:18.480-B, JANAINE OTTONELLI WOLFF - 

OAB:17269, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4.255, LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - OAB:23.881, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT - OAB:19571/O

 Processo nº 4949-32.2007.811.0037 (Código 49628)

Vistos.

Antes de analisar o pedido retro, intime-se o exequente para juntar cálculo 

atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59895 Nr: 7137-61.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE ROCHA MAXIMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, YAEL CATHARINE BRANDÃO E SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235, RENATA 

CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente acerca 

do cálculo juntado às fls. 165/167.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 4184 Nr: 367-04.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 

LTDA, AILTON NOGUEIRA DA SILVA, JOANA CÂNDIDA DA SILVA 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Conejo - 

OAB:MT 13056

 Processo nº: 367-04.1998.811.0037 (Código 4184)

Vistos.

 Ante a petição de fls. 508/509, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo 

período de 120 (cento e vinte) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.
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 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113207 Nr: 4240-21.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVEIA E LIMA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte executada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o bloqueio realizado à fl. 

78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120777 Nr: 3266-47.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE DA COSTA LEÃO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, Regina Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente acerca 

da petição juntada à fl. 150.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32399 Nr: 622-15.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SVERSUTI SOBRINHO, ANA ZÉLIA 

LEMES SVERSUTTI., DARCI SVERSUTI, LUCILENE BELLANDA SVERSUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURIDES CELSO LEITE - 

OAB:MT 3042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA RODACOSKI 

- OAB:13601/PR

 Processo nº: 622-15.2005.811.0037 (Código 32399)

Vistos.

Previamente a análise do pedido retro, cumpra-se integralmente o 

despacho de fl. 786, com urgência, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29556 Nr: 1853-14.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº: 1853-14.2004.811.0037 (Código 29556)

Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 355, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60751 Nr: 527-43.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES BONAFÉ, LUCIMAR BONAFÉ, 

LENIMAR BONAFÉ, EDIMAR BONAFÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº: 527-43.2009.811.0037 (Código 60751)

Vistos.

Defiro o pedido de habilitação de sucessores.

Procedam-se as retificações pertinentes.

No mais, considerando o lapso temporal decorrido desde o cálculo de fls. 

700/704, intime-se a parte exequente para que proceda a atualização de 

seus cálculos, utilizando os mesmos índices de juros e atualização 

monetária aplicados no mesmo, já que houve concordância da parte 

executada quanto a estes.

Após, intime-se a parte executada para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em caso de divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o 

feito à Contadoria do Juízo, intimando-se as partes, em seguida, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Inexistindo divergência, conclusos para homologação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 214760 Nr: 6439-06.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE SCHMIDT MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPE CASARIN PEIXOTO - 

OAB:22273/O-MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6439-06.2018.811.0037 (Código 214760)

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 133536 Nr: 5619-26.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE SCHIMIDT MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Processo nº 5619-26.2014.811.0037 (Código n. 133536)
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Vistos.

Aguarde-se o julgamento dos embargos em apenso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69107 Nr: 1415-75.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1415-75.2010.811.0037 (Código 69107)Vistos.Ante a 

divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito à 

Contadoria do Juízo.Para o cálculo dos juros moratórios, deverão ser 

utilizados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, a partir da data do vencimento da obrigação e, 

para fins de correção monetária, deverá ser utilizado o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo – IPCA, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009. 

Antes da referida lei, deverá ser utilizado o INPC.Com a juntada dos 

cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Inexistindo divergência quanto aos cálculos, homologo, desde já, o 

cálculo da Contadora Judicial e determino a expedição da competente 

requisição de pagamento.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 

2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 54858 Nr: 2460-85.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO VILMAR VIEIRA DE ARAUJO, VILMA APARECIDA 

VIEIRA DE ARAÚJO, JACIRA MARIA VIEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2460-85.2008.811.0037 (Código 54858)

Vistos.

De início, determino à parte exequente a juntada de fotocópia dos 

documentos de identificação da sucessora Ilma.

Em seguida, remeta-se o feito à Contadoria do Juízo para cálculo do valor 

devido, devendo serem utilizados os critérios aplicados aos cálculos 

previdenciários.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 144948 Nr: 2029-07.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RANIERI MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SIQUEIRA FERNANDES - 

PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Processo nº: 2029-07.2015.811.0037 (Código 144948)

Vistos.

Em tempo, revogo o despacho de fl. 79.

Cumpra-se integralmente a sentença de fl. 73, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40961 Nr: 3445-25.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO DIAMANTINO TRAMPUSCH, ZELINDA 

CAMARGO SÓZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR IRINEU OLIVEIRA DA 

CONCEIÇÃO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:PROC. FED.

 Processo nº 3445-25.2006.811.0037 (Código 40961)

Vistos.

Certifique-se o Sr. Gestor se existem requisições aguardando pagamento; 

se há precatório/RPV pendente de expedição; bem como demais 

esclarecimentos que achar pertinente.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27187 Nr: 30-05.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAS NUNES PEREIRA, JORGE PEREIRA DA 

SILVA, ODAIZA NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA 

- OAB:5622/MT, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235, 

RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, 

ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 30-05.2004.811.0037 (Código 27187)

Vistos.

Considerando que a requisição de pequeno valor, expedida em 

02/08/2016, não foi paga pela parte executada dentro do prazo de 2 (dois) 

meses, remeta-se o feito à Contadoria do Juízo para que proceda a 

atualização do valor dos honorários.

A atualização será do valor expedido na RPV de fl. 890 (R$ 23.892,51) e 

deverá ser calculada a partir do decurso do prazo de pagamento 

(03/10/2016) até o dia anterior ao pagamento (16/05/2018).

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Inexistindo divergência quanto aos cálculos, homologo, desde já, o cálculo 

da Contadora Judicial e determino a expedição da competente requisição 

de pagamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 105 de 569



Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 4718 Nr: 82-79.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Alves de Brito, LINA MARQUES DE 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - OAB:3675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Processo nº: 82-79.1996.811.0037 (Código 4718)

Vistos.

Considerando que o objeto dos autos é a execução de título de crédito, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre eventual 

ocorrência da prescrição intercorrente.

Sem prejuízo, intime-se a parte executada, através do advogado 

subscritor da petição de fls. 177/179, para que junte aos autos 

procuração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 7882 Nr: 90-56.1996.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brito e Marques de Brito Ltda, Joelson Alves 

de Brito, LINA MARQUES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - OAB:3675, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Processo nº: 90-56.1996.811.0037 (Código 7882)

Vistos.

Considerando que o objeto dos autos é a execução de título de crédito, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre eventual 

ocorrência da prescrição intercorrente.

Sem prejuízo, intime-se a parte executada, através do advogado 

subscritor da petição de fls. 316/318, para que junte aos autos 

procuração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 11145 Nr: 417-59.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTA & SEFRIM LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, JULIANO BARBOSA SIMÕES - OAB:MT/18937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA - OAB:3968/MT

 Processo nº: 417-59.2000.811.0037 (Código 11145)

Vistos.

Considerando o ofício de fl. 531-v e fotocópia de relatório de protocolos de 

fl. 536/537, verifico que a mora no andamento do processo, após a 

expedição da requisição de pagamento, não se deu por desídia da parte 

exequente, de modo que rejeito a alegação de ocorrência de prescrição 

intercorrente.

Assim, remeta-se o feito à Contadoria do Juízo para que proceda a 

atualização do valor da condenação (R$ 10.000,00), utilizando-se os 

índices de correção adequados à espécie e juros de mora a partir da 

citação, nos termos fixados na decisão do Superior Tribunal de Justiça 

(fls. 454/467).

Consigno que, tendo em vista que a Fazenda Pública não deu causa a 

mora após a expedição do precatório, os juros moratórios deverão incidir 

apenas até a data de 17/03/2011.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Inexistindo divergência quanto aos cálculos, homologo, desde já, o cálculo 

da Contadora Judicial e determino a expedição da competente requisição 

de pagamento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64951 Nr: 4702-80.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA ALICE CALVO CARUCCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CALVO CARUCCIO - 

OAB:MT 19412, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, Sandra 

Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, JANAINA OTTONELLI WOLFF - OAB:17269, 

RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Processo nº: 4702-80.2009.811.0037 (Código 64951)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 434, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135498 Nr: 7181-70.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE CASTANHO GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente acerca 

dos cálculos juntados às fls. 253/256.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-90.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDERLEI SIMONCELOS DORNELA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000265-90.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: SIDERLEI SIMONCELOS DORNELA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 07/04/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-75.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIENE BARBOSA DE JESUS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000266-75.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: JULIENE BARBOSA DE JESUS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 13/04/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-60.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JASON PEREIRA ALVES FILHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000267-60.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: JASON PEREIRA ALVES FILHO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 27/05/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006035-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA CONAGIN OAB - MT12598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 5 (cinco) dias apresentar 

impugnação à contestação lançada nos autos sob n. 27141075. Primavera 

do Leste-MT, 21/01/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006037-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA CONAGIN OAB - MT12598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 5 (cinco) dias impugnar a 

contestação lançada nos autos sob n. 27307801. Primavera do Leste-MT, 

21/01/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-30.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PIRES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000269-30.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: EDUARDO PIRES RIBEIRO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 27/05/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-15.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO DA COSTA SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000270-15.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: PAULO ROGERIO DA COSTA SANTOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 27/05/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-97.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA LIMA DE PAIVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000271-97.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: LIDIA LIMA DE PAIVA FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 27/05/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-82.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA TERESINHA BINSFELD (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000272-82.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: VERA TERESINHA BINSFELD FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 01/06/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-67.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALI ZIBETTI DA LUZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000273-67.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: NATALI ZIBETTI DA LUZ FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 01/06/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-22.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DOS REIS MATOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000276-22.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: CLAUDIA DOS REIS MATOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 01/06/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-59.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LORRAINE DE SOUZA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000280-59.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: JESSICA LORRAINE DE SOUZA COSTA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 01/06/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-29.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000282-29.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: CLAUDINEIA GOMES DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 02/06/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA RUBIA LEONTINO JOAQUIM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000284-96.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: MARA RUBIA LEONTINO JOAQUIM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 02/06/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-81.2020.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE PEREIRA VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000285-81.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: JANE PEREIRA VIEIRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 02/06/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-51.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANETYELE MARTINS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000287-51.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: TANETYELE MARTINS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 02/06/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-36.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA CECILIA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000288-36.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: HELENA CECILIA FERREIRA DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 02/06/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-21.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILLA ANTONIA NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000289-21.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: KEILLA ANTONIA NUNES DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 02/06/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-88.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SANTOS DE FREITAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000291-88.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: PATRICIA SANTOS DE FREITAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 02/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-58.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000293-58.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 02/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-28.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREIRA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000295-28.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 
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CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: MARCIO PEREIRA OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 02/06/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-13.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIRO FERREIRA VILAS BOAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000296-13.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: ALTAMIRO FERREIRA VILAS BOAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 03/06/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-95.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE SOUSA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000297-95.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: DAYANE SOUSA FERREIRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 03/06/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001446-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON CESAR VENDRAME OAB - SC20924 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOPRIMA TRANSPORTES EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 04/03/2020 

Hora: 09:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 21 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-80.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DAIANE PATRICIO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000298-80.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: ALINE DAIANE PATRICIO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 03/06/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-65.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISIANE CISTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000299-65.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: GISIANE CISTE DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 03/06/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007506-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007506-52.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LARISSA SOUZA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, CANCELE-SE a audiência de conciliação, visto 

que, invariavelmente, a Fazenda Pública não demonstra interesse em 

conciliar, o que faço nos termos do seguinte Enunciado: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII 

ENCONTRO. CUIABÁ). Verifico que a parte requerida já apresentou 

contestação. Assim, após o cancelamento da audiência, intime-se a parte 

autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 5 (cinco) 
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dias. Decorrido o prazo, com ou sem a impugnação, concluso para 

sentença. Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010737-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A FERNANDES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010737-70.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: A FERNANDES EIRELI - ME Vistos, Pretende a parte 

credora a desconsideração da personalidade jurídica “incidente” este 

aplicável na seara dos Juizados Especiais por disposição expressa e 

textual do novo CPC/2015 (art. 1.062, LF 13.105/2015). Contudo, em 

referido incidente processual, deve a parte exequente demonstrar, 

conforme exigência dos arts. 133, §§1º e 2º, e 134, §4º, todos do NCPC, o 

preenchimento dos pressupostos legais autorizadores e que, in casu, não 

exsurgem de plano. Por conseguinte, INDEFIRO, por ora, o pleito da parte e 

determino sua intimação para, em 30 (trinta) dias e sob pena de 

arquivamento, apresentar o contrato social da empresa para fins de 

comprovação do quadro societário. Primavera do Leste-MT, 21 de janeiro 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005828-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS BULGARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005828-02.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RUBENS BULGARELLI 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, Recebo a emenda à inicial para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. DETERMINO a imediata exclusão da 

restrição ao crédito em nome da parte requerente RUBENS GULGARELLI, 

portador do CPF 573.644.279-53, referente ao contrato n°9629975, no 

valor de R$5.522,91(cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e 

um centavos), com vencimento em 10/06/2019, do órgão de cadastro de 

inadimplentes (SERASA), devendo ser providenciada a exclusão da 

negativação pela Secretaria Judiciária através do Sistema SerasaJud. O 

requerente não comprovou o descumprimento da medida liminar, 

concernente a permanência do desconto mensal de seu benefício 

previdenciário no valor de R$177,21(...), pelo que INDEFIRO qualquer 

medida coercitiva em desfavor da requerida. Serve a presente de ofício, 

inclusive para a exclusão da restrição da negativação ao crédito 

diretamente no órgão de cadastro de inadimplentes (Serasa). Primavera do 

Leste/MT, 20 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006979-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNO FERNANDES CARVALHO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006979-03.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: BRUNNO FERNANDES 

CARVALHO SOARES EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO Vistos, Intime-se o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

535 do CPC). Impugnada a execução e constatada sua tempestividade, 

intime-se o(a) exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos para apreciação. Primavera do Leste/MT, 

20 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEVERSON TAYSSON DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000301-35.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: KLEVERSON TAYSSON DA SILVA PEREIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 03/06/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-75.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIENE BARBOSA DE JESUS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 28/01/2020 

Hora: 10:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 08 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-57.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON RODRIGUES JANUARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000306-57.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ADAILTON 

RODRIGUES JANUARIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 
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MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 03/03/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-27.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALVES DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1000308-27.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:POLICAR 

FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIANA AVELAR CANHIZARES POLO PASSIVO: 

PATRICIA ALVES DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 03/03/2020 Hora: 13:20 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-94.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000310-94.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:RENAN PINTO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENAN PINTO POLO PASSIVO: LOJAS 

AVENIDA S.A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Vespertino Data: 03/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-21.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000192-21.2020.8.11.0037. AUTOR: JORGE LUIZ RODRIGUES DA SILVA 

REU: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, Trata-se da ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido 

liminar pleiteada por JORGE LUIZ RODRIGUES DA SILVA em face de 

ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA, todos qualificados na petição inicial, em 

que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional a 

fim de que a reclamada exclua a restrição ao crédito no valor de R$226,00 

(duzentos e vinte e seis reais), com vencimento em 14/10/2019 e a 

suspensão da exigibilidade das faturas com vencimento em outubro, 

novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020, todos pertencentes à 

matrícula n°434154-6, localizado na Av. Campo Grande, n°563, Bairro 

Jardim Riva, Primavera do Leste/MT. Dos Fatos. Alega, em síntese, que o 

requerente foi impedido de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento financeiro, em razão da restrição ao crédito no valor de 

R$226,00(duzentos e vinte e seis reais), com vencimento em 14 /10/2019 

e registrado pela requerida em 19/12/2019. Sustenta que o débito está 

vinculado à matrícula de n°434154-6, localizado na Av. Campo Grande, 

n°563, Jardim Riva, Primavera do Leste/MT. Relata que não possui imóvel 

neste endereço e que no local funciona um escritório de fazenda 

pertencente a terceiros estranho à lide. Afirma que há mais três faturas 

não adimplidas em seu nome com vencimento em 13 de novembro, 16 de 

dezembro de 2019 e 13 de janeiro de 2020, todas no valor de 

R$226,00(duzentos e vinte e seis reais). Aponta que sua residência está 

situada na Av. São João, n°1306, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste. 

Vieram os seguintes documentos: Certidão Negativa de Débitos (id. 

n°28098164); Faturas Inadimplentes (id. n°28098163); Extrato da Restrição 

ao Crédito (id. n°28098162) e demais documentos indispensáveis para a 

propositura desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. 

Inicialmente, para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302. Conforme se verifica dos autos, o requerente sustenta que 

as faturas discutidas neste feito, pertencem ao imóvel localizado no 

endereço Av. Campo Grande, n°563, Jardim Riva, onde funciona o 

escritório da fazenda Serra Vermelha. Argumenta que não é proprietário 

do imóvel e tampouco possui vínculo com membros da empresa. Nestes 

termos, ao menos em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do 

direito à inexistência do débito e a suspensão da exigibilidade das demais 

faturas vencidas, que serão analisadas com maior exatidão após 

respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Diante disso, o deferimento da liminar é medida que deve ser 

adotada ao caso em concreto. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata exclusão 

da negativação em nome da parte requerente JORGE LUIZ RODRIGUES DA 

SILVA, portador do CPF 568.183.781-53, referente ao contrato 

n°162587255, no valor de R$226,00(duzentos e vinte e seis reais), com 

vencimento em 14/10/2019 e inscrito em 19/12/2019, do órgão de cadastro 

e inadimplentes(SCPC), devendo ser providenciada a exclusão da 

negativação pela Secretaria Judiciária diretamente no órgão de restrição 

ao crédito respectivo. SUSPENDA-SE exigibilidade das faturas com 

vencimento em 14 de outubro, 13 de novembro, 16 de dezembro de 2019 e 

com vencimento em 13 de janeiro de 2020, todas no valor de R$ 226,00(...) 

e eventuais faturas que surgirem no decorrer deste processo, 

pertencentes à matrícula de n°434154-6, bem como abstenha de incluir o 

autor nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa única que fixo 

em R$5.000,00(cinco) mil reais. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 20/05/2020, às 08h00min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Serve a presente 

decisão de carta de citação/mandado/ofício. Primavera do Leste-MT, 20 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MELO PEREIRA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001051-71.2019.8.11.0037. INTERESSADO: FRANCISCO MELO PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Defiro o pedido retro (Id. 27102905). DETERMINO a EXCLUSÃO 

da restrição ao crédito do nome da parte autora dos cadastros de 

inadimplentes, referente ao débito apontado na inicial, R$ 1.378,51, 

contrato 0007117284201805 (...), devendo ser requisitada a providência 

diretamente ao órgão de restrição ao crédito (SERASA). Serve o presente 

de ofício. Certifique-se o transito em julgado. Não havendo pleito 

executório, arquive-se com baixa. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 21 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006409-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDILAINE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 CITAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 03/02/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006399-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MARIA DOS SANTOS COSTA OAB - MT26882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 CITAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 29/01/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011004-76.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO NOGUEIRA FILHO OAB - GO0031521A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011004-76.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: G. A. TRANSPORTES LTDA 

EXECUTADO: ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA LTDA - ME 

Vistos, Verifica-se que os presentes autos estão em fase de cumprimento 

da sentença, contudo a parte executada está em recuperação judicial. 

Entendo que o fato gerador do evento danoso é que determina se o 

crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. Neste mesmo 

sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. 

Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 

8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das 

recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado 

após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao 

plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão 

recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a 

constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se 

condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine 

sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito 

derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a 

recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de 

soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (STJ - 

REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução do crédito 

constituído em favor do exequente não pode se dar perante este Juizado 

Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao processamento do 

requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados 

que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de 

Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy 

Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 
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à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Saliento que a certidão de crédito deve ser atualizada 

somente até a data de 09/10/2015, data do pedido de processamento da 

Recuperação Judicial, visto que a partir daquela data a atualização do 

valor submete-se a regra própria naquele Juízo Universal. Deve, portanto, 

o credor apresentar a planilha nos termos acima caso ainda inexistente 

nos Autos. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 21 de janeiro de 

2020 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000402-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZULMARA DA SILVA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000402-43.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA ZULMARA DA SILVA 

DE CAMARGO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Tendo em vista a manifestação do requerido acerca da impossibilidade de 

fornecer os medicamentos para autora e que já há bloqueio efetuado nos 

autos para assegurar a aquisição das medicações, DETERMINO A 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DO VALOR R$ 400,80 

(quatrocentos reais e oitenta centavos) conforme orçamento de ID 

24622333 para aquisição de 02 caixas do medicamento Jardiance 25 mg e 

02 caixas do medicamento Glimepirida 4 mg, em favor do menor 

fornecedor, conforme indicado pela parte a requerente MARIA ZULMARA 

DA SILVA DE CAMARGO. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a 

retirar o medicamento, bem como para que apresente a(s) nota(s) 

fiscal(is) pertinente(s), no prazo de até 10 (dez) dias, após a aquisição do 

produto. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como 

carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme 

dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000044-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSLAILDA AUGUSTA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000044-44.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: OSLAILDA AUGUSTA SILVA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias informe se houve o cumprimento da sentença e, em caso 

negativo, tendo em vista o Provimento 02/2015-CGJ e, sobretudo, os 

princípios que devem nortear a aquisição de produtos e/ou serviços às 

expensas da Administração Pública, providencie a juntada de 03 (três) 

orçamentos, atualizados e legíveis, para que seja possível efetuar o 

bloqueio de numerário, ou justifique de forma pormenorizada a 

impossibilidade de trazer todos os orçamentos. Com o decurso do prazo, 

concluso para deliberação. Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-21.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000192-21.2020.8.11.0037. AUTOR: JORGE LUIZ RODRIGUES DA SILVA 

REU: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, Trata-se da ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido 

liminar pleiteada por JORGE LUIZ RODRIGUES DA SILVA em face de 

ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA, todos qualificados na petição inicial, em 

que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional a 

fim de que a reclamada exclua a restrição ao crédito no valor de R$226,00 

(duzentos e vinte e seis reais), com vencimento em 14/10/2019 e a 

suspensão da exigibilidade das faturas com vencimento em outubro, 

novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020, todos pertencentes à 

matrícula n°434154-6, localizado na Av. Campo Grande, n°563, Bairro 

Jardim Riva, Primavera do Leste/MT. Dos Fatos. Alega, em síntese, que o 

requerente foi impedido de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento financeiro, em razão da restrição ao crédito no valor de 

R$226,00(duzentos e vinte e seis reais), com vencimento em 14 /10/2019 

e registrado pela requerida em 19/12/2019. Sustenta que o débito está 

vinculado à matrícula de n°434154-6, localizado na Av. Campo Grande, 

n°563, Jardim Riva, Primavera do Leste/MT. Relata que não possui imóvel 

neste endereço e que no local funciona um escritório de fazenda 

pertencente a terceiros estranho à lide. Afirma que há mais três faturas 

não adimplidas em seu nome com vencimento em 13 de novembro, 16 de 

dezembro de 2019 e 13 de janeiro de 2020, todas no valor de 

R$226,00(duzentos e vinte e seis reais). Aponta que sua residência está 

situada na Av. São João, n°1306, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste. 

Vieram os seguintes documentos: Certidão Negativa de Débitos (id. 

n°28098164); Faturas Inadimplentes (id. n°28098163); Extrato da Restrição 

ao Crédito (id. n°28098162) e demais documentos indispensáveis para a 

propositura desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. 

Inicialmente, para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302. Conforme se verifica dos autos, o requerente sustenta que 

as faturas discutidas neste feito, pertencem ao imóvel localizado no 

endereço Av. Campo Grande, n°563, Jardim Riva, onde funciona o 

escritório da fazenda Serra Vermelha. Argumenta que não é proprietário 

do imóvel e tampouco possui vínculo com membros da empresa. Nestes 

termos, ao menos em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do 

direito à inexistência do débito e a suspensão da exigibilidade das demais 

faturas vencidas, que serão analisadas com maior exatidão após 

respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Diante disso, o deferimento da liminar é medida que deve ser 

adotada ao caso em concreto. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata exclusão 

da negativação em nome da parte requerente JORGE LUIZ RODRIGUES DA 

SILVA, portador do CPF 568.183.781-53, referente ao contrato 

n°162587255, no valor de R$226,00(duzentos e vinte e seis reais), com 

vencimento em 14/10/2019 e inscrito em 19/12/2019, do órgão de cadastro 

e inadimplentes(SCPC), devendo ser providenciada a exclusão da 

negativação pela Secretaria Judiciária diretamente no órgão de restrição 

ao crédito respectivo. SUSPENDA-SE exigibilidade das faturas com 

vencimento em 14 de outubro, 13 de novembro, 16 de dezembro de 2019 e 
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com vencimento em 13 de janeiro de 2020, todas no valor de R$ 226,00(...) 

e eventuais faturas que surgirem no decorrer deste processo, 

pertencentes à matrícula de n°434154-6, bem como abstenha de incluir o 

autor nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa única que fixo 

em R$5.000,00(cinco) mil reais. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 20/05/2020, às 08h00min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Serve a presente 

decisão de carta de citação/mandado/ofício. Primavera do Leste-MT, 20 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000268-45.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILVA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000268-45.2020.8.11.0037. AUTOR(A): FRANCILVA FERREIRA DOS 

SANTOS REU: BANCO BRADESCO VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

ajuizado por FRANCILVA OLIVEIRA SANTOS em face de BANCO 

BRADESCO S.A. Narra à parte requerente que no ano de 2017 abriu uma 

conta no banco reclamado, fazendo o uso normal até a data de 

12/03/2018, quando decidiu encerrar sua conta bancária, sendo informada 

pela atendente que deveria cobrir os débitos antes do encerramento da 

conta. Que no dia 15/03/2018 cobriu as pendências devidas na conta, 

solicitando no dia 23/03/2018 por contato telefônico com funcionários da 

Ré o encerramento da conta bancária. Ocorre que, após o pedido de 

cancelamento, a reclamada continuou realizando débitos na conta da 

requerida, especificamente a título de tarifas bancárias, negativando a 

requerente na data de 10/04/2019, por um débito no valor de R$ 59,63 (...). 

Diante disso, pretende a antecipação de tutela de urgência para 

determinar a retirada do nome da requerente do rol de maus pagadores 

(SPC), bem como para que a reclamada se abstenha de efetivar novas 

cobranças. É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015 , a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que diante da documentação acostada aos 

autos, evidenciando a plausibilidade do direito e risco de dano irreparável 

ou de difícil reparação, este último decorrente do risco iminente de 

negativação, que por si só é capaz de causar sérios e graves prejuízos, 

inviabilizando a sua atividade econômica. De outro lado, não há que se 

falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem 

eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, 

sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Assim, o deferimento da tutela é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim 

de DETERMINAR a EXCLUSÃO dos dados do (a) Autor (a) do órgão de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), bem 

como de efetuar qualquer cobrança em relação ao(s) débito(s) 

discutido(s) nesta ação, devendo ser requisitada a providência 

diretamente ao órgão de restrição ao crédito. Ocie-se ao SCPC Brasil para 

que proceda a exclusão do nome da parte autora do rol dos inadimplentes, 

no que se refere ao débito acima apontado, R$ 59,63 (...), referente ao 

contrato 615011333000073Fl no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

Designe-se data para audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em 

que a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei 

possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma 

pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a 

audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado que não 

havendo contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Intime-se no novo endereço informado e cumpra-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Expeça-se o necessário. Primavera do Leste, 21 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000286-66.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000286-66.2020.8.11.0037. REQUERENTE: MONICA DE SOUZA 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA, EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Vistos, Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARS PARA EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO E DANOS MORAIS, ajuizado por 

MÔNICA DE SOUZA em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA e EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. Narra a parte requerente que no ano 

de 2018 matriculou-se no MBA em Planejamento Tributário ofertado pela 

requerida. Sendo informada no dia 30/03/2018 e novamente em 

01/08/2019, via e-mail, que seu curso havia sido prorrogado. Ocorre que, 

na data de 09/06/2019, mesmo sem a existência do curso pretendido, a 

requerente foi surpreendida com seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores (SCPC), sendo 04 (quatro) registros de débitos no valor de R$ 

449,00 (...) cada, conforme anexo. Afirma que solicitou o cancelamento do 

curso em agosto de 2019, assim como a retirada de seu nome do órgão de 

restrição ao crédito, tendo em vista que o curso pretendido, MBA em 

Planejamento Tributário, nunca existiu. Diante disso, pretende a 

antecipação de tutela de urgência para determinar a retirada do nome da 

requerente do rol de maus pagadores (SCPC), bem como para que a 

reclamada se abstenha de efetivar novas cobranças referentes às 

supostas dívidas demonstradas acima. É o breve relato. Decido. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015 , a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que diante da documentação acostada aos autos, evidenciando a 

plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, 

este último decorrente do risco iminente de negativação, que por si só é 

capaz de causar sérios e graves prejuízos, inviabilizando a sua atividade 

econômica. De outro lado, não há que se falar em perigo de 
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irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Assim, o 

deferimento da tutela é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com 

fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de 

DETERMINAR a EXCLUSÃO dos dados do (a) Autor (a) do órgão de 

proteção ao crédito (SPC, SCPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), 

bem como de efetuar qualquer cobrança em relação ao(s) débito(s) 

discutido(s) nesta ação, devendo ser requisitada a providência 

diretamente ao órgão de restrição ao crédito. Ocie-se ao SCPC Brasil para 

que proceda a exclusão do nome da parte autora do rol dos inadimplentes, 

no que se refere ao(s) débito(s) acima apontado(s), R$ 449,00 (...) cada, 

referentes aos contratos de N° 0186520098, 0185528623, 0184999647 e 

0184426641, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Designe-se data para 

audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 

por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Intime-se no novo endereço informado e cumpra-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Expeça-se o necessário. Primavera do Leste, 21 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003271-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES VIEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1003271-42.2019.8.11.0037 Reclamante: Maria de Lourdes 

Vieira Pereira Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, não obstante a Reclamada, em 

sede de contestação, tenha postulado pela designação de uma audiência 

de instrução e julgamento, revela-se tempestivo alvitrar que cabe 

unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual requerimento 

de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os documentos 

colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, não havendo necessidade de ser produzida 

qualquer prova adicional. A fim de corroborar a sucinta fundamentação 

acima mencionada, cumpre fazer menção, por analogia, a um julgado 

proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o 

destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não 

de sua produção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078624210, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pelo Reclamado e, consequentemente, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente a lide. Fundamento e decido. Da preliminar: - Da 

incompetência dos Juizados Especiais em razão da matéria: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que a desconstituição do débito 

questionado pela Reclamante somente seria possível mediante a 

realização de uma perícia, tanto no equipamento medidor quanto nas 

instalações elétricas da Unidade Consumidora. Contudo, por entender que 

a complexidade da referida prova não está em harmonia com os princípios 

norteadores do Juizado Especial, a Reclamada postulou para que o 

processo fosse extinto por inadmissibilidade do procedimento 

sumaríssimo. Em que pesem as considerações ventiladas pela Reclamada, 

tenho que as mesmas não reivindicam acolhimento, pois, consoante 

alhures mencionado, os documentos protocolados nos autos já se revelam 

suficientes para auxiliar este juízo a dirimir o conflito estabelecido entre os 

litigantes. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial ser consumidora dos serviços da 

Reclamada, bem como, que em abril/2019, foi surpreendida com a 

cobrança de duas faturas de energia nos valores de R$ 15.925,88 e R$ 

1.430,10, os quais, por sua vez, superam a média mensal dos 09 meses 

anteriores (R$ 191,76). A Autora alegou que, ao buscar esclarecimentos 

junto à Concessionária de Energia, conseguiu com muito esforço a cópia 

de uma “Carta ao Cliente”, a qual registrava a informação de que havia 

sido realizada uma vistoria no medidor na data de 13/03/2019, bem como, 

que uma anormalidade teria provocado um faturamento inferior ao correto. 

A Postulante informou que a mencionada vistoria nunca ocorreu e, caso 

tenha ocorrido, não foi presenciada por sua pessoa. Por entender que as 

referidas cobranças, além de indevidas, lhe proporcionaram prejuízos de 

ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou que, 

na data de 13/03/2019, seus prepostos realizaram uma vistoria na UC da 

Reclamante e, na ocasião, detectaram uma irregularidade externa no 

equipamento medidor (desvio de energia no ramal de entrada), a qual, por 

sua vez, beneficiou a consumidora mediante o registro inferior ao que 

estava sendo efetivamente consumido. A Ré esclareceu que o valor de R$ 

17.355,98 (o qual foi parcelado em duas vezes, sendo R$ 15.925,88 e R$ 

1.430,10) foi gerado em razão da mencionada irregularidade, bem como, 

que o mesmo se refere a uma recuperação de consumo devida à 

Concessionária. A Postulada informou que a Autora foi notificada dos atos 

praticados pela Concessionária, bem como, que após a irregularidade ter 

sido sanada, houve um aumento no consumo de energia da UC, o que, por 

sua vez, demonstra que a Reclamante foi beneficiada. A Demandada 

defendeu a inexistência de danos morais indenizáveis, pois, a Autora foi 

submetida apenas a uma cobrança de valores e ainda, não houve 

suspensão no fornecimento de energia. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada postulou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o direito milita parcialmente em favor das pretensões 

inaugurais. Não obstante a Reclamada, na qualidade de concessionária 

pública de energia elétrica, tenha o direito de adotar as providências 

necessárias para apurar eventual irregularidade de consumo de energia, o 

fato é que, segundo disposições previstas na Resolução Normativa nº 

414/2010 da ANEEL, devem ser obedecidos alguns procedimentos 

formais. In casu, apesar de a Reclamada ter ventilado a legalidade na 

apuração da irregularidade que, supostamente, estava comprometendo a 

correta aferição do consumo de energia na UC da Postulante, tenho plena 

convicção de que os procedimentos previstos na resolução supracitada 

não foram devidamente respeitados. Primeiramente, registra-se que a 

Reclamada se quedou inerte em apresentar a este juízo uma cópia do 

Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) correspondente à vistoria 

supostamente realizada na UC, o que, a meu ver, demonstra que os 

procedimentos adotados pela Concessionária foram realizados 

unilateralmente, ou seja, à total revelia da consumidora. De suma 

relevância transcrever o que resta disposto pelo artigo 129, § 2º, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL: “Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 2º Uma cópia do TOI deve 

ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no 

ato da sua emissão, mediante recibo.”. (Destaquei). Concatenando o 

referido dispositivo ao caso em comento, bem como, consoante 

mencionado, tendo em vista que a Reclamada não apresentou nenhum 

“Termo de Ocorrência e Inspeção” no intuito de demonstrar que seus 

prepostos realmente teriam atestado qualquer irregularidade no medidor de 

energia existente na UC ou ainda, que o referido documento tenha sido 
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eventualmente entregue a alguém que porventura tenha acompanhado a 

alegada inspeção, não subsistem dúvidas de que as disposições contidas 

na mencionada Resolução foram completamente desrespeitados pela 

Concessionária. Como se não bastasse, oportuno ressaltar que a 

Reclamada não apresentou absolutamente nenhum registro fotográfico 

capturado no momento da alegada inspeção, o que, em tese, se prestaria 

a comprovar a irregularidade supostamente constatada no equipamento 

medidor de energia. A meu ver, a ausência dos documentos acima 

mencionados (TOI e registros fotográficos) retira totalmente o alicerce da 

tese defensiva, pois, além de não ter sido devidamente comprovada 

qualquer irregularidade no equipamento medidor da UC (o que, 

conseguintemente, torna irrelevante o aumento do consumo de energia 

atestado de abril/2019 em diante), atribuiu aos demais documentos 

protocolados pela Ré um caráter totalmente unilateral. Portanto, 

considerando que a Reclamada não respeitou a Resolução Normativa da 

ANEEL (ou seja, apesar de ter defendido que realizou uma inspeção na 

data de 13/03/2019, se manteve inerte em apresentar uma cópia do TOI, 

bem como, de qualquer outra prova de que a consumidora ou alguém que 

tenha sido indicado pela mesma chegou a acompanhar qualquer vistoria e 

ainda, de qualquer registro fotográfico da suposta irregularidade do 

equipamento medidor da UC), entendo que a irregularidade apontada pela 

Concessionária não reivindica o reconhecimento deste juízo e ainda, que a 

exigibilidade do montante apurado unilateralmente a título de “Recuperação 

de Consumo” (R$ 17.355,98) se revela totalmente indevida. A fim de 

corroborar o entendimento acima mencionado, segue abaixo, por analogia, 

uma decisão proveniente do TJMT: “APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CONSIGNAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO 

APRESENTADO – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS 

– NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da irregularidade no medidor de 

energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e 

da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua 

ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. 

(...). (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

00016948220168110059 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO).”. (Destaquei). Portanto, com amparo na fundamentação 

supracitada, entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este 

juízo, senão reconhecer a irregularidade da cobrança realizada em 

detrimento da Autora, bem como, a inexigibilidade do famigerado montante 

apurado como “Recuperação de Consumo” (R$ 17.355,98), o que, por 

corolário lógico, implica na improcedência do pedido contraposto formulado 

na contestação. Já no que concerne a pretensão indenizatória (danos 

morais) almejada pela Demandante, tenho que a mesma merece ser 

rejeitada. Com a devida vênia às explanações inaugurais, entendo que a 

Reclamante não foi submetida a qualquer constrangimento, não sofreu 

humilhação, não teve o seu nome ou a sua honra maculada, ou seja, não 

teve violado nenhum dos atributos inerentes à sua personalidade. 

Inobstante a cobrança impingida em prejuízo da Autora (a qual não chegou 

a culminar na negativação do seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, tampouco na suspensão do fornecimento de energia de sua UC), 

tenho que a referida situação se trata apenas de um mero dissabor ínsito 

a própria vida em sociedade, o qual, apesar de indesejável, não causa um 

abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar 

ensejo a qualquer indenização a título de danos morais, sob pena de 

banalização do nobre instituto. Segundo pacífico entendimento 

jurisprudencial, a mera cobrança de valores, ainda que de forma indevida, 

não dá ensejo ao reconhecimento de qualquer abalo de cunho 

extrapatrimonial, conforme pode ser verificado pelo julgado que, por 

analogia, segue abaixo colacionado: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A mera cobrança de dívida inexistente, sem a 

negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano 

moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização. (Ap 

145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 09/11/2016).”. 

(Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar 

arguida e, no tocante ao mérito da lide, com amparo no que preconiza o 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para 

DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 17.355,98 (dezessete mil, 

trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), apurado 

irregularmente a título de “Recuperação de Consumo”, não havendo de se 

falar em qualquer indenização a título de danos morais. Ademais, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Concessionária Ré. 

Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 20927147 e, 

com supedâneo no artigo 99, § 3º, do CPC/2015, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Autora. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 16 de janeiro 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEFE SANTANA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1000715-67.2019.8.11.0037 Reclamante: Alefe Santana da 

Silva Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, por não haver a necessidade de 

serem produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou 

pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). 

Fundamento e decido. Da preliminar: - Da impugnação ao pedido de justiça 

gratuita: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que o Reclamante não 

apresentou nos autos qualquer documento passível de justificar a 

concessão da almejada gratuidade da justiça, motivo pelo qual, postulou 

para que o mesmo fosse intimado a comprovar a sua condição 

socioeconômica, sob pena das cominações legais. Não obstante os 

argumentos acima mencionados, tenho que os mesmos devem ser 

repelidos, pois, consoante previsão contida no artigo 99, § 3º, do Código 

de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. (Destaquei). A meu ver, se 

a Reclamada defende a necessidade de rejeição do pedido de assistência 

judiciária formulado pelo Reclamante, cabia à própria Concessionária de 

Energia apresentar em juízo alguma prova apta a afastar o entendimento 

acerca da condição de miserabilidade jurídica do consumidor, o que, 

definitivamente, não obteve sucesso em fazer. Além disso, 

independentemente da concessão do pedido de assistência judiciária, 

dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 que: “O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas.”. (Destaquei). Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que, na 

data de 14/02/2018, celebrou um contrato de locação de imóvel pelo prazo 

de 06 meses, tendo o vínculo sido prorrogado por igual período em 

19/07/2018. O Autor alegou que, em novembro/2018, ao tentar usufruir do 

seu crédito, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido 

negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de 

supostas dívidas vencidas nas datas de 26/12/2017 (R$ 159,20) e 

25/01/2018 (R$ 72,10). No entanto, o Postulante relatou que, à época do 

vencimento das mencionadas dívidas, sequer residia no imóvel, tanto é 

que as faturas de cobrança se encontram em nome de “Geovane 
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Fernandes da Silva”. Por entender que foi negativado indevidamente e 

ainda, que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada esclareceu que os 

débitos alegados desconhecidos são pendências financeiras referentes à 

UC nº 2644827-4 (situada na Rua Irmã Odila, nº 356, Bairro Parque 

Eldorado, Primavera do Leste – MT), da qual o Reclamante figura como 

titular. A Concessionária Ré informou ter retirado o nome do Reclamante 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito no mesmo período em que tomou 

conhecimento do fato, bem como, que não praticou nenhum ato ilícito e 

ainda, que inexistem danos morais a serem indenizados, motivo pelo qual, 

pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a 

almejada inversão do ônus da prova. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, entendo que a Reclamada não obteve 

sucesso em demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

das pretensões inaugurais (estando em patente dissonância com o art. 

373, II, do Código de Processo Civil). Da exegese do “Contrato de 

Locação” anexo à petição inicial, verifica-se que o Postulante comprovou 

que passou a residir no imóvel correspondente à Unidade Consumidora nº 

2644827-4 (situada na Rua Irmã Odila, nº 356, Bairro Parque Eldorado, 

Primavera do Leste – MT) apenas na data de 15/02/2018, tanto é que, 

segundo consta das faturas de cobranças dos meses anteriores 

(dezembro/2017 e janeiro/2018), as quais igualmente instruíram a exordial, 

quem figurava como titular da UC era um terceiro denominado “Geovane 

Fernandes da Silva”. De suma relevância registrar que, em se tratando o 

vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista (ou seja, 

na qual as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas 

pelo princípio do interesse econômico), a Concessionária assume todos os 

riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores 

como o Reclamante fossem prejudicados, o que, definitivamente, não é o 

caso dos autos. Além de não ter se atentado ao fato de que os débitos 

vencidos nos meses de dezembro/2017 e janeiro/2018 foram contraídos 

por um terceiro, a Concessionária Ré ainda promoveu a negativação do 

nome do Reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, fazendo 

emergir uma irrefutável falha na prestação dos seus serviços. Ainda que 

a Postulada tenha reconhecido em sua contestação que, no mesmo 

período em que foi informada acerca das inserções creditícias (ou seja, 

em meados de novembro/2018), providenciou a retira do nome do 

Reclamante dos cadastros restritivos, entendo que tal postura não retira a 

irregularidade das cobranças/apontamentos debatidos na presente lide, 

pois, reitero, os mesmos foram contraídos pelo antigo locatário do imóvel 

referente à UC nº 2644827-4. Nesse sentido, segue transcrita, por 

analogia, uma decisão oriunda do TJRS: “DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

ANULATÓRIA COMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO NA ESPÉCIE. 

DÉBITOS ATRASADOS DE ANTIGO OCUPANTE DO IMÓVEL. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO. 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RESOLUÇÃO Nº 414/10, DA ANEEL. 1. A 

responsabilidade pelo pagamento das faturas de consumo de energia 

elétrica é do consumidor que contrata o serviço junto à concessionária. 

Inteligência dos artigos 2º e 3º, da Resolução nº 414/10 da ANEEL. 2. É 

ilegal a cobrança de débitos atrasados e contraídos por antigo morador do 

imóvel da parte autora. Precedentes desta Corte catalogados. 3. A 

cobrança coercitiva e em relação ao novo ocupante do imóvel mostra-se 

abusiva e ilegal (...). APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA 

PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AC: 

70080083702 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de 

Julgamento: 08/05/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 21/05/2019).”. (Destaquei). Portanto, considerando que o 

Reclamante passou a residir no imóvel relacionado à UC nº 2644827-4 

apenas em 15/02/2018, tenho que os apontamentos restritivos debatidos 

na presente lide (correspondentes aos meses de dezembro/2017 e 

janeiro/2018) se revelaram totalmente ilícitos (artigo 186 do Código Civil), 

devendo a Reclamada ser responsabilizada por todos os infortúnios 

suportados pelo consumidor (o que, inclusive, por corolário lógico, 

compromete o acolhimento da tese de “litigância de má-fé” ventilada pela 

Concessionária de Energia). No que concerne à reparação do dano, por 

se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código do Consumidor preceitua em 

seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há nenhuma dúvida de que a 

conduta da Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Reclamante teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue registrada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, a fim de evitar o locupletamento indevido do Reclamante, entendo 

como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). - Do pedido contraposto: Por derradeiro, no que 

diz respeito ao pedido contraposto formulado na contestação, entendo 

que o mesmo não reivindica a proteção deste juízo. Reza o artigo 31 da Lei 

nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, 

na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta 

Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). In casu, considerando que o cerne da lide 

está relacionado às faturas correspondentes aos meses de 

dezembro/2017 e janeiro/2018 (as quais motivaram a inserção indevida do 

nome do Reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito), tenho que não 

assiste à Reclamada o direito de reivindicar o pagamento dos boletos 

referentes a junho e julho/2019, devendo a Concessionária de Energia 

valer-se das vias ordinárias de cobrança. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, 

primeiramente para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos que 

culminaram com as negativações questionadas pelo consumidor. 

Outrossim, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por 

danos morais ao Reclamante no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ), bem como, acrescido de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, contabilizados a partir da citação (artigo 405 do 

Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. Ademais, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Reclamada. 

Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 18420510 e 

ainda, com respaldo no artigo 99, § 3º, do CPC/2015, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 
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54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 

16 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002697-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA ROSA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002697-19.2019.8.11.0037 Reclamante: Hermann & Hermman 

Ltda. - ME Reclamado: André da Rosa Gomes SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, considerando a revelia incorrida pelo Reclamado, bem como, não 

tendo sido requerida a produção de qualquer outra prova complementar, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, II, do CPC/2015). 

Fundamento e decido. Do Mérito: A Reclamante esclareceu na petição 

inicial que, no período de dezembro/2015 a julho/2016, prestou serviços 

(peças e mão-de-obra), relacionados ao veículo Scania 124 (Placa: 

JZR-7975), em favor do Reclamado, os quais deram origem a uma dívida 

representada pelo valor de R$ 19.010,27. No entanto, a empresa Autora 

relatou que, não obstante os esforços despendidos para o recebimento 

amigável de seu crédito, até a presente data o Reclamado não realizou o 

devido pagamento. Com amparo nos referidos argumentos, a empresa 

Demandante ingressou com a “Ação de Cobrança”. Extrai-se dos 

andamentos processuais que, não obstante tivesse sido devidamente 

citado/intimado (ID nº 20922306), o Reclamado não compareceu à 

audiência de conciliação realizada nos autos (ID nº 22361391), tampouco 

apresentou a sua defesa, ainda que de forma intempestiva. Reza o artigo 

20 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.”. (Destaquei). Ademais, cumpre 

transcrever o que preconiza o artigo 344 do Código de Processo Civil: 

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”. 

(Destaquei). Outrossim, dispõe a Súmula 11 da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso que: “SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.”. (Destaquei). Concatenando os 

dispositivos legais supracitados à presente demanda, bem como, 

considerando a ausência injustificada do Demandado à sessão 

conciliatória e ainda, reitera-se, o fato do mesmo não ter apresentado a 

sua contestação, aplico os efeitos da revelia e consequentemente, 

presumo como verdadeiras as explanações da Reclamante. 

Independentemente da revelia incorrida pelo Reclamado, consigna-se que 

a Reclamante logrou êxito em apresentar provas acerca dos fatos 

constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC/2015), pois, colacionou 

aos autos todas as Ordens de Serviço (com a descrição pontual dos 

produtos fornecidos, bem como, a discriminação dos serviços prestados e 

ainda, os valores cobrados) emitidas em nome do Réu no período 

compreendido de dezembro/2015 a julho/2016. Oportuno fazer menção ao 

que prevê o artigo 389 do Código Civil: “Art. 389. Não cumprida a 

obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e 

atualização monetária segundo índices oficiais regularmente 

estabelecidos, e honorários de advogado.”. (Destaquei). In casu, diante da 

considerações e provas que instruíram a inicial (as quais, definitivamente, 

comprovaram que subsistiu vínculo entre os litigantes), bem como, em 

respeito ao artigo 373, II, do CPC/2015, entendo que cabia ao Reclamado 

ter apresentado provas idôneas no intuito de demonstrar que as 22 

Ordens de Serviço foram devidamente amortizadas, ônus este que, em 

decorrência de sua revelia, não se desincumbiu. Portanto, não tendo o 

Reclamado apresentado provas de que honrou o pagamento das dívidas 

outrora contraídas perante a empresa fornecedora, entendo que o mesmo 

incorreu na irrefutável prática de um ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), 

motivo pelo qual, assiste à Demandante o direito de obter a satisfação do 

crédito que lhe é devido (artigo 927 do Código Civil) que, por sua vez, 

segundo consta do “Cálculo” anexo à inicial, é atualmente representado 

pela importância total de R$ 27.898,53 (vinte e sete mil oitocentos e 

noventa e oito reais e cinquenta e três centavos). Visando fortalecer a 

sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue colacionada, 

por analogia, uma jurisprudência oriunda do TJSC: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 

INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE 

PRODUTOS E SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA. TESE 

RECHAÇADA. ORÇAMENTOS E NOTAS FISCAIS DEVIDAMENTE 

ASSINADOS POR SEUS FUNCIONÁRIOS. PROVA TESTEMUNHAL QUE 

COMPROVA A RELAÇÃO COMERCIAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES. 

DEVER DE PAGAR PELOS SERVIÇOS AUTORIZADOS CONFIGURADO. 

ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA 

DO ART. 333, II, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA (ATUAL ART. 373, II, DO 

CPC/2015). (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 

00065620820128240019 Concórdia 0006562-08.2012.8.24.0019, Relator: 

Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 31/01/2019, 2ª Câmara de 

Enfrentamento de Acervos).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o 

Reclamado ao pagamento da importância de R$ 27.898,53 (vinte e sete mil 

oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), a ser 

devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir da 

citação (artigo 405 do Código Civil). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 15 de janeiro de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner 

Valério Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002686-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDMENON TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002686-87.2019.8.11.0037 Reclamante: Hermann & Hermman 

Ltda. - ME Reclamado: Rdmenon Tavares SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, 

considerando a revelia incorrida pelo Reclamado, bem como, não tendo 

sido requerida a produção de qualquer outra prova complementar, delibero 

por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, II, do CPC/2015). Fundamento 

e decido. Do Mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial que, em 

março/2015, prestou serviços (peças e mão-de-obra) em favor do 

Reclamado, os quais deram origem a boletos bancários no valor total de 

R$ 5.465,50. No entanto, a empresa Autora relatou que, não obstante os 

esforços despendidos para o recebimento amigável de seu crédito, até a 

presente data o Reclamado não realizou o devido pagamento. Com amparo 

nos referidos argumentos, a empresa Demandante ingressou com a “Ação 

de Cobrança”. Extrai-se dos andamentos processuais que, não obstante 

tivesse sido devidamente citado/intimado (ID nº 20924826), o Reclamado 

não compareceu à audiência de conciliação realizada nos autos (ID nº 

22359884), tampouco apresentou a sua defesa, ainda que de forma 

intempestiva. Reza o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.”. 

(Destaquei). Ademais, cumpre transcrever o que preconiza o artigo 344 

do Código de Processo Civil: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.”. (Destaquei). Outrossim, dispõe a Súmula 11 
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da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que: “SÚMULA 11: A 

contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia.”. (Destaquei). 

Concatenando os dispositivos legais supracitados à presente demanda, 

bem como, considerando a ausência injustificada do Demandado à sessão 

conciliatória e ainda, reitera-se, o fato do mesmo não ter apresentado a 

sua contestação, aplico os efeitos da revelia e consequentemente, 

presumo como verdadeiras as explanações da Reclamante. 

Independentemente da revelia incorrida pelo Reclamado, consigna-se que 

a Reclamante logrou êxito em apresentar provas acerca dos fatos 

constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC/2015), pois, colacionou 

não só as Ordens de Serviço emitidas em nome do Réu (comprovando o 

vínculo outrora estabelecido com o consumidor), como também, todos os 

boletos emitidos para que o mesmo viesse a realizar o pagamento 

parcelado do débito. Oportuno fazer menção ao que prevê o artigo 389 do 

Código Civil: “Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por 

perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices 

oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”. 

(Destaquei). In casu, diante da considerações e provas que instruíram a 

inicial, bem como, em respeito ao artigo 373, II, do CPC/2015, entendo que 

cabia ao Reclamado ter apresentado provas idôneas no intuito de 

demonstrar que os 06 boletos reivindicados pela empresa Reclamante (os 

quais se encontram vinculados aos autos) foram devidamente quitados, 

ônus este que, em decorrência de sua revelia, não se desincumbiu. 

Portanto, não tendo o Reclamado apresentado provas de que honrou o 

pagamento dos compromissos anteriormente assumidos (Boleto nº 

700000006-0 – Vencimento: 10/06/2015 – R$ 910,10; Boleto nº 700000007 

– 8 – Vencimento: 10/07/2015 – R$ 910,10; Boleto nº 700000008-6 – 

Vencimento: 10/08/2015 – R$ 910,10; Boleto nº 700000009-4 – 

Vencimento: 10/09/2015 – R$ 910,10; Boleto nº 50700000004 – 

Vencimento: 10/10/2015 – R$ 915,00 e Boleto nº 50700000005 – 

Vencimento: 10/11/2015 – R$ 910,10), entendo que o mesmo incorreu na 

irrefutável prática de um ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo 

qual, assiste à empresa Demandante o direito de obter a satisfação do 

crédito que lhe é devido (artigo 927 do Código Civil) que, por sua vez, 

segundo consta dos “Cálculos” anexos à inicial, é atualmente 

representado pela importância total de R$ 9.351,39 (nove mil trezentos e 

cinquenta e um reais e trinta e nove centavos). Visando fortalecer a 

sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue colacionada, 

por analogia, uma jurisprudência oriunda do TJSC: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 

INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE 

PRODUTOS E SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA. TESE 

RECHAÇADA. ORÇAMENTOS E NOTAS FISCAIS DEVIDAMENTE 

ASSINADOS POR SEUS FUNCIONÁRIOS. PROVA TESTEMUNHAL QUE 

COMPROVA A RELAÇÃO COMERCIAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES. 

DEVER DE PAGAR PELOS SERVIÇOS AUTORIZADOS CONFIGURADO. 

ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA 

DO ART. 333, II, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA (ATUAL ART. 373, II, DO 

CPC/2015). (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 

00065620820128240019 Concórdia 0006562-08.2012.8.24.0019, Relator: 

Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 31/01/2019, 2ª Câmara de 

Enfrentamento de Acervos).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o 

Reclamado ao pagamento da importância de R$ 9.351,39 (nove mil 

trezentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), a ser 

devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir da 

citação (artigo 405 do Código Civil). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 15 de janeiro de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner 

Valério Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002692-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOELLNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002692-94.2019.8.11.0037 Reclamante: Hermann & Hermman 

Ltda. - ME Reclamado: Fernando Goellner SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, 

considerando a revelia incorrida pelo Reclamado, bem como, não tendo 

sido requerida a produção de qualquer outra prova complementar, delibero 

por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, II, do CPC/2015). Fundamento 

e decido. Do Mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial que, no 

período de julho a outubro/2015, prestou serviços (peças e mão-de-obra) 

em favor do Reclamado, os quais deram origem a uma dívida representada 

pelo valor de R$ 8.147,90. No entanto, a empresa Autora relatou que, não 

obstante os esforços despendidos para o recebimento amigável de seu 

crédito, até a presente data o Reclamado não realizou o devido 

pagamento. Com amparo nos referidos argumentos, a empresa 

Demandante ingressou com a “Ação de Cobrança”. Extrai-se dos 

andamentos processuais que, não obstante tivesse sido devidamente 

citado/intimado (ID nº 20921813), o Reclamado não compareceu à 

audiência de conciliação realizada nos autos (ID nº 22361201), tampouco 

apresentou a sua defesa, ainda que de forma intempestiva. Reza o artigo 

20 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.”. (Destaquei). Ademais, cumpre 

transcrever o que preconiza o artigo 344 do Código de Processo Civil: 

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”. 

(Destaquei). Outrossim, dispõe a Súmula 11 da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso que: “SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.”. (Destaquei). Concatenando os 

dispositivos legais supracitados à presente demanda, bem como, 

considerando a ausência injustificada do Demandado à sessão 

conciliatória e ainda, reitera-se, o fato do mesmo não ter apresentado a 

sua contestação, aplico os efeitos da revelia e consequentemente, 

presumo como verdadeiras as explanações da Reclamante. 

Independentemente da revelia incorrida pelo Reclamado, consigna-se que 

a Reclamante logrou êxito em apresentar provas acerca dos fatos 

constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC/2015), pois, colacionou 

aos autos todas as 04 Ordens de Serviço (com a descrição pontual dos 

produtos fornecidos, bem como, a discriminação dos serviços prestados e 

ainda, os valores cobrados) emitidas em nome do Réu no período 

compreendido de julho a outubro/2015. Oportuno fazer menção ao que 

prevê o artigo 389 do Código Civil: “Art. 389. Não cumprida a obrigação, 

responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e 

honorários de advogado.”. (Destaquei). In casu, diante da considerações 

e provas que instruíram a inicial (as quais, definitivamente, comprovaram 

que subsistiu vínculo entre os litigantes), bem como, em respeito ao artigo 

373, II, do CPC/2015, entendo que cabia ao Reclamado ter apresentado 

provas idôneas no intuito de demonstrar que as mencionadas Ordens de 

Serviço foram devidamente amortizadas, ônus este que, em decorrência 

de sua revelia, não se desincumbiu. Portanto, não tendo o Reclamado 

apresentado provas de que honrou o pagamento das dívidas outrora 

contraídas perante a empresa fornecedora, entendo que o mesmo 

incorreu na irrefutável prática de um ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), 

motivo pelo qual, assiste à Demandante o direito de obter a satisfação do 

crédito que lhe é devido (artigo 927 do Código Civil) que, por sua vez, 

segundo consta do “Cálculo” anexo à inicial, é atualmente representado 

pela importância total de R$ 11.763,80 (onze mil setecentos e sessenta e 

três reais e oitenta centavos). Visando fortalecer a sucinta 

fundamentação exarada no presente decisum, segue colacionada, por 

analogia, uma jurisprudência oriunda do TJSC: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 

INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE 

PRODUTOS E SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA. TESE 

RECHAÇADA. ORÇAMENTOS E NOTAS FISCAIS DEVIDAMENTE 
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ASSINADOS POR SEUS FUNCIONÁRIOS. PROVA TESTEMUNHAL QUE 

COMPROVA A RELAÇÃO COMERCIAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES. 

DEVER DE PAGAR PELOS SERVIÇOS AUTORIZADOS CONFIGURADO. 

ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA 

DO ART. 333, II, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA (ATUAL ART. 373, II, DO 

CPC/2015). (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 

00065620820128240019 Concórdia 0006562-08.2012.8.24.0019, Relator: 

Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 31/01/2019, 2ª Câmara de 

Enfrentamento de Acervos).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o 

Reclamado ao pagamento da importância de R$ 11.763,80 (onze mil 

setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), a ser devidamente 

corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir da citação (artigo 

405 do Código Civil). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se 

no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz 

Togado. Primavera do Leste - MT, 15 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério 

Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002772-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO ALDRIGUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002772-58.2019.8.11.0037 Reclamante: Hermann & Hermman 

Ltda. - ME Reclamado: Paulo Rogério Aldrigue SENTENÇA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, considerando a revelia incorrida pelo Reclamado, bem como, não 

tendo sido requerida a produção de qualquer outra prova complementar, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, II, do CPC/2015). 

Fundamento e decido. Do Mérito: A Reclamante esclareceu na petição 

inicial que, nos meses de fevereiro e março/2018, prestou serviços 

(peças e mão-de-obra) em favor do Reclamado, os quais deram origem a 

uma dívida representada pelo valor de R$ 745,20. No entanto, a empresa 

Autora relatou que, não obstante os esforços despendidos para o 

recebimento amigável de seu crédito, até a presente data o Reclamado 

não realizou o devido pagamento. Com amparo nos referidos argumentos, 

a empresa Demandante ingressou com a “Ação de Cobrança”. Extrai-se 

dos andamentos processuais que, não obstante tivesse sido devidamente 

citado/intimado (ID nº 21118034), o Reclamado não compareceu à 

audiência de conciliação realizada nos autos (ID nº 22542376), tampouco 

apresentou a sua defesa, ainda que de forma intempestiva. Reza o artigo 

20 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.”. (Destaquei). Ademais, cumpre 

transcrever o que preconiza o artigo 344 do Código de Processo Civil: 

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”. 

(Destaquei). Outrossim, dispõe a Súmula 11 da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso que: “SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.”. (Destaquei). Concatenando os 

dispositivos legais supracitados à presente demanda, bem como, 

considerando a ausência injustificada do Demandado à sessão 

conciliatória e ainda, reitera-se, o fato do mesmo não ter apresentado a 

sua contestação, aplico os efeitos da revelia e consequentemente, 

presumo como verdadeiras as explanações da Reclamante. 

Independentemente da revelia incorrida pelo Reclamado, consigna-se que 

a Reclamante logrou êxito em apresentar provas acerca dos fatos 

constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC/2015), pois, colacionou 

aos autos 03 Ordens de Serviço (com a descrição pontual dos produtos 

fornecidos, bem como, a discriminação dos valores cobrados) emitidas em 

nome do Réu nos meses de fevereiro e março/2018, uma delas 

correspondente a devolução de alguns produtos. Oportuno fazer menção 

ao que prevê o artigo 389 do Código Civil: “Art. 389. Não cumprida a 

obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e 

atualização monetária segundo índices oficiais regularmente 

estabelecidos, e honorários de advogado.”. (Destaquei). In casu, diante da 

considerações e provas que instruíram a inicial (as quais, definitivamente, 

comprovaram que subsistiu vínculo entre os litigantes), bem como, em 

respeito ao artigo 373, II, do CPC/2015, entendo que cabia ao Reclamado 

ter apresentado provas idôneas no intuito de demonstrar que as Ordens 

de Serviço emitidas nas datas de 14/02 e 01/03/2018 (já considerando a 

dedução do valor cobrado por duas unidades da peça denominada 

“catraca freio”, as quais foram devolvidas em 02/03/2018) foram 

devidamente amortizadas, ônus este que, em decorrência de sua revelia, 

não se desincumbiu. Portanto, não tendo o Reclamado apresentado 

provas de que honrou o pagamento das dívidas outrora contraídas 

perante a empresa fornecedora, entendo que o mesmo incorreu na 

irrefutável prática de um ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo 

qual, assiste à Demandante o direito de obter a satisfação do crédito que 

lhe é devido (artigo 927 do Código Civil) que, por sua vez, segundo consta 

do “Cálculo” anexo à inicial, é atualmente representado pela importância 

total de R$ 889,17 (oitocentos e oitenta e nove reais e dezessete 

centavos). Visando fortalecer a sucinta fundamentação exarada no 

presente decisum, segue colacionada, por analogia, uma jurisprudência 

oriunda do TJSC: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO 

DE NÃO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE MECÂNICA 

AUTOMOTIVA. TESE RECHAÇADA. ORÇAMENTOS E NOTAS FISCAIS 

DEVIDAMENTE ASSINADOS POR SEUS FUNCIONÁRIOS. PROVA 

TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A RELAÇÃO COMERCIAL EXISTENTE 

ENTRE AS PARTES. DEVER DE PAGAR PELOS SERVIÇOS AUTORIZADOS 

CONFIGURADO. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO 

DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA 

(ATUAL ART. 373, II, DO CPC/2015). (...). RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 00065620820128240019 Concórdia 

0006562-08.2012.8.24.0019, Relator: Haidée Denise Grin, Data de 

Julgamento: 31/01/2019, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos).”. 

(Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTE a ação para CONDENAR o Reclamado ao pagamento da 

importância de R$ 889,17 (oitocentos e oitenta e nove reais e dezessete 

centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos 

contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 

15 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004320-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PIERRE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1004320-21.2019.8.11.0037 Promovente: JEAN PIERRE 

ANDRADE SILVA Promovido: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. 
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Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Mérito Aduz a parte requerente que seus 

dados foram indevidamente negativados pela empresa requerida pelo 

valor de R$ 373,75 (trezentos e setenta e três reais e setenta e cinco 

centavos. A reclamada em sua contestação alega que a parte autora não 

faz provas de suas alegações e que não há que se falar em danos morais 

e ao final pugna pela improcedência dos pedidos autoral. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a 

ela. In casu, apesar da parte autora mencionar em sua inicial que 

desconhece o débito/contrato que ensejou a restrição, tenho que a parte 

Reclamada não conseguiu demonstrar minimamente quais os débitos que 

efetivamente restaram em aberto, bem como, o contrato que derivou a 

referida dívida. A Parte Reclamada apresentou contestação genérica e 

sequer apresentou qualquer prova capaz de desconstituir as alegações 

da autora. No caso, cabia à parte requerida fazer prova da origem da 

dívida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o 

que não veio aos autos. Tenho que não há como exigir da parte autora a 

comprovação de pagamentos, se nem mesmo a Reclamada especifica de 

maneira inequívoca quais as faturas não foram adimplidas, ou qual o 

objeto que decorreu o valor cobrado. No caso, a Reclamada não juntou 

nenhum documento em sua contestação que comprove a relação jurídica 

do autor com a instituição, bem como, a existência de débito. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. A inserção do nome da reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência da pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigível 

o débito mencionado na inicial imputado pela reclamada; b) condenar a 

reclamada a pagar a parte reclamante R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não seja cumprida. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003963-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN MATHIACK GRANJA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1003963-41.2019.8.11.0037 Promovente: LUAN MATHIACK 

GRANJA Promovido: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se que as partes celebraram acordo no ID 25321923. 

Ademais, o patrono da parte autora está devidamente habilitado nos autos, 

conforme procuração juntada no ID 21749706. O patrono da parte 

reclamada também está devidamente habilitado com poderes para celebrar 

acordo ID 24045570. Pelo exposto, homologo a transação celebrada pelas 

partes e com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do CPC, decido pela 

extinção do processo, com resolução do mérito. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos e arquive-se. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Eviner 

Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003013-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLNEI LORENZZON OAB - MT23080/O (ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1003013-32.2019.8.11.0037 Promovente: NELSON DA 

SILVA Promovido: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifica-se que as partes celebraram acordo no ID 26500543. Ademais, o 

patrono da parte autora está devidamente habilitado nos autos, conforme 

procuração juntada no ID 20531228. O patrono da parte reclamada 

também está devidamente habilitado com poderes para celebrar acordo ID 

21176309. Pelo exposto, homologo a transação celebrada pelas partes e 

com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do CPC, decido pela extinção 

do processo, com resolução do mérito. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos 

e arquive-se. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 
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Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de 

Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002635-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VARANDA DA SILVA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002635-76.2019.8.11.0037 Reclamante: Maria Varanda da 

Silva Dantas Reclamada: OI S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, 

em não havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(art. 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do Mérito: 

A Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar efetuar uma compra 

no crediário, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido 

negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 480,20. No entanto, a 

Autora informou que nunca teve nenhum contrato ou negócio com a 

empresa de telefonia, motivo pelo qual, acredita que a inserção creditícia é 

indevida. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada sustentou 

que, após promover uma minuciosa apuração sistêmica, foram 

encontradas provas concretas que a Autora fez uso ou autorizou a 

instalação/utilização da linha que originou a pendência. Segundo a 

empresa Ré, o terminal telefônico somente foi instalado porque a pessoa 

quem recebeu o instalador apresentou os documentos do titular da linha 

telefônica, no entanto, tendo em vista a afirmação inicial acerca do 

desconhecimento do débito, há de se concluir que as partes foram vítimas 

de estelionato. A Reclamada teceu algumas considerações acerca de 

excludentes de sua responsabilidade (culpa do consumidor/terceiro), bem 

como, defendeu a impossibilidade de anulação dos débitos e ainda, que 

inexistem danos morais a serem indenizados. Com amparo nos 

argumentos acima mencionados, a Reclamada postulou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do Código do Consumidor, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor 

da Reclamante. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do 

ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das 

pretensões inaugurais (incorrendo em flagrante desrespeito ao artigo 373, 

II, do CPC/2015). Apesar de ter sustentado a regularidade do vínculo com 

a parte Autora, registra-se que a Reclamada se limitou em colacionar ao 

corpo de sua defesa o “print” de algumas telas sistêmicas, não anexando 

aos autos absolutamente nenhum documento apto para comprovar a 

efetiva contratação dos seus serviços. Com a devida vênia aos 

argumentos exarados na contestação, contemplo o entendimento de que, 

por se tratarem de provas de cunho unilateral, o simples “print” de algumas 

telas sistêmicas não se revela suficiente para comprovar a existência de 

relação negocial, tampouco a legitimidade da dívida que está sendo exigida 

da consumidora. No intuito de corroborar o referido posicionamento, segue 

destacada, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - 

NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO 

DEMONSTRADA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. A 

simples negativação indevida enseja dano moral e direito à indenização, 

independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a 

ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A mera apresentação de telas 

de sistema informatizado, desacompanhadas de quaisquer outras 

evidências acerca da formalização da relação jurídica entre as partes, não 

é suficiente para comprovar a existência da dívida, dado o caráter 

unilateral de tais documentos. (...). (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/0019).”. 

(Destaquei). In casu, entendo que cabia à Reclamada comprovar a efetiva 

contratação de seus serviços mediante a apresentação de documentos 

dotados de integridade, como por exemplo um instrumento contratual 

devidamente assinado pela cliente, bem como, os documentos pessoais 

que, segundo consta da defesa, foram supostamente apresentados ao 

preposto responsável pela instalação do terminal telefônico ou ainda, um 

arquivo de áudio em que a própria Reclamante tenha externado a sua 

adesão a algum serviço que lhe foi ofertado ou conhecimento de alguma 

dívida em seu nome, ônus este que, definitivamente, a empresa de 

telefonia não se desincumbiu. Em se tratando o vínculo existente entre as 

partes de uma relação de consumo (em que as condutas dos 

fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo princípio do 

interesse econômico), a empresa de telefonia Ré assume todos os riscos 

do seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

dos seus serviços e, consequentemente, evitar que consumidores como a 

Reclamante viessem a ser prejudicados, o que não é o caso dos autos. 

Consigna-se que a matéria debatida nesta lide, qual seja, fraude na 

contratação de serviços, não é estranha às atividades típicas 

desenvolvidas/fornecidas pela empresa de telefonia (a qual, reitera-se, 

deve sempre zelar pela segurança na contratação de quaisquer dos seus 

serviços), razão pela qual, por se tratar de um fortuito interno, a mesma 

não tem o condão para afastar a responsabilidade da Reclamada. A fim de 

respaldar a fundamentação supracitada, oportuno transcrever os 

ensinamentos do doutrinador Bruno Miragem (Miragem, Bruno. Curso de 

direito do consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, refira-se, que no 

direito do consumidor, considerando que o regime de responsabilidade 

objetiva tem por fundamento o profissionalismo dos fornecedores e a 

existência do defeito, admite-se atualmente a distinção entre caso fortuito 

interno e caso fortuito externo, segundo os termos que já estabelecemos 

acima. Nesse sentido, de regra só é considerada excludente da 

responsabilidade do fornecedor o chamado caso fortuito externo, ou seja, 

quando o evento que dá causa ao dano é estranho à atividade típica, 

profissional, do fornecedor. Apenas nesta condição estará apta a 

promover o rompimento do nexo de causalidade, afastando totalmente a 

conduta do fornecedor como causadora do dano sofrido pelo consumidor. 

(...)”. (Destaquei). Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a 

relação contratual existente entre os litigantes, entendo que tanto a 

cobrança quanto a negativação registrada em detrimento da Reclamante 

se revelaram ilícitas (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, a 

Reclamada deve ser civilmente responsabilizada por todo o infortúnio 

vivenciado pela consumidora. No que tange à reparação do dano, por se 

tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo nenhum vínculo jurídico com a 

empresa de telefonia, teve o seu nome negativado indevidamente perante 

os Órgãos de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue transcrita, por 

analogia, uma decisão proveniente do TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE 

TELEFONIA FIXA QUE O AUTOR APELADO ALEGA NÃO TER 

CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM VIRTUDE DE 

DÉBITO RELATIVO AO ALUDIDO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO 

OU MODIFICATIVO DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, II CPC/2015) OU 

CAUSA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE (14, § 3º, CDC). FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. (...). (TJ-RJ - 

APL: 00109356520178190207, Relator: Des(a). MARIA ISABEL PAES 

GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/05/2019, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 123 de 569



a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer 

consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano 

moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

a sua comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente 

consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos 

termos da súmula que segue transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção 

indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao 

crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver 

negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). 

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os fundamentos 

acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - 

VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor 

da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da 

responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela 

vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da 

ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 

MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, em homenagem 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, não 

havendo nenhum apontamento adicional em nome da Reclamante e ainda, 

a fim de evitar o seu locupletamento indevido, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, primeiramente para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nos autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. 

Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por 

danos morais à Reclamante no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do 

STJ), ou seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (25/09/2018). 

Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 20086647. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Primavera do Leste - MT, 08 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de 

Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002445-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI POLATO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002445-16.2019.8.11.0037 Reclamante: Sidnei Polato Filho 

Reclamada: Telefônica Brasil S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Das preliminares: 

- Da impossibilidade de inversão do ônus da prova: Preliminarmente, a 

Reclamada sustentou que as alegações apresentadas pelo Reclamante 

não detêm verossimilhança, pois, a relação jurídica firmada entre as partes 

transcorreu normalmente até que o consumidor, sem qualquer justificativa, 

deixou de honrar os pagamentos que se faziam necessários. Com amparo 

nos argumentos acima mencionados, a Reclamada pugnou para que fosse 

reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Não 

obstante os argumentos ventilados pela empresa Ré, tenho que os 

mesmos devem ser rejeitados, pois, além de a inversão do ônus da prova 

se tratar de um direito básico inerente a pessoa de todo e qualquer 

consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a empresa de telefonia não 

apresentou absolutamente nenhuma prova no intuito de retirar o alicerce 

da condição de hipossuficiência técnica e financeira do Demandante. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de consulta extraída 

no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito: Por fim, a Reclamada 

alegou como matéria preliminar que o Reclamante deixou de apresentar a 

consulta que realizou nos Órgãos de Proteção ao Crédito, limitando-se a 

apresentar um documento obtido por meio de convênio com tais órgãos, 

impossibilitando a verificação da sua veracidade. Destarte, a empresa Ré 

postulou para que o Autor fosse intimado a emendar a sua inicial, a fim de 

trazer ao processo uma consulta restritiva extraída no balcão dos órgãos 

restritivos, sob pena de indeferimento de sua manifestação e, 

consequentemente, extinção dos autos. Ao que tudo indica, a Reclamada 

não teve o cuidado de analisar os documentos que instruíram a petição 

inicial, pois, se o tivesse feito, constataria que o comprovante de 

negativação apresentado pelo Reclamante foi obtido justamente junto ao 

balcão de atendimento da CDL de Primavera do Leste/MT. Ante o exposto, 

rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição 

inicial que foi surpreendido por uma negativação efetivada a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

representada pelo valor de R$ 967,72. O Autor alegou que, ao contatar 

uma loja da empresa Ré, foi informado que o débito seria proveniente de 

uma linha habilitada em seu nome na cidade de Salvador/BA. O Postulante 

ressaltou que reside na cidade de Primavera do Leste desde 2003, bem 

como, que jamais contratou qualquer serviço/linha telefônica na cidade de 

Salvador/BA. Por entender que foi negativado indevidamente e que tal fato 

lhe proporcionou prejuízos de ordem moral (tanto é que teve uma 

operação de custeio agrícola negada por uma Cooperativa local), o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade 

da contratação dos seus serviços (habilitação da linha nº 71-3022-1278), 

bem como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pelo 

Reclamante, apenas exerceu o seu direito de cobrança, não havendo de 

se falar em prática de ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

postulou pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a 

almejada inversão do ônus da prova. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo das pretensões inaugurais (incorrendo em flagrante 

desrespeito ao artigo 373, II, do CPC/2015). Apesar de ter sustentado a 

regularidade do vínculo com a parte Autora, registra-se que a Reclamada 

se limitou em colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de algumas telas 

sistêmicas, não anexando aos autos absolutamente nenhum documento 

apto para comprovar a efetiva contratação dos seus serviços. Com a 

devida vênia aos argumentos exarados na contestação, contemplo o 

entendimento de que, por se tratarem de provas de cunho unilateral, o 

simples “print” de algumas telas sistêmicas não se revela suficiente para 

comprovar a existência de relação negocial, tampouco a legitimidade da 

dívida que está sendo exigida do consumidor. No intuito de corroborar o 

referido posicionamento, segue destacada, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO 

SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS 
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UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A mera apresentação de telas de sistema informatizado, 

desacompanhadas de quaisquer outras evidências acerca da 

formalização da relação jurídica entre as partes, não é suficiente para 

comprovar a existência da dívida, dado o caráter unilateral de tais 

documentos. (...). (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, Relator: Newton 

Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/0019).”. (Destaquei). In casu, 

entendo que cabia à Reclamada comprovar a efetiva contratação de seus 

serviços mediante a apresentação de documentos dotados de integridade, 

como por exemplo um instrumento contratual devidamente assinado pelo 

cliente, bem como, os documentos pessoais que deveriam ter sido 

exigidos no momento da suposta contratação ou ainda, um arquivo de 

áudio em que o próprio Reclamante tenha externado a sua adesão a algum 

serviço que lhe foi ofertado, ônus este que, definitivamente, a empresa de 

telefonia não se desincumbiu. No que diz respeito às faturas (cujo 

endereço destoa completamente daquele informado no preâmbulo da 

inicial) e o “Tráfego – Histórico” que se encontram anexos à defesa, 

entendo que tais provas, por se encontrarem desprovidas dos 

documentos alhures relacionados, conservam o mesmo caráter unilateral 

das famigeradas telas sistêmicas. Portanto, não tendo sido devidamente 

comprovada a relação contratual existente entre os litigantes, entendo que 

a negativação registrada em detrimento do Reclamante se revelou 

totalmente ilícita (artigo 186 do Código Civil), amparando as pretensões 

submetidas à apreciação deste juízo e, consequentemente, 

comprometendo o acolhimento dos pedidos formulados na contestação 

(contraposto, litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça). 

Ainda que tente se esquivar de suas responsabilidades, cumpre registrar 

que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação 

consumerista (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a contratação de quaisquer dos seus 

serviços e, consequentemente, evitar que consumidores como o 

Reclamante fossem prejudicados. No que tange à reparação do dano, por 

se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Postulante, mesmo não possuindo nenhum vínculo com a empresa de 

telefonia, teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJRS: “APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E CANCELAMENTO DE 

REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. Negativa de contratação e de 

existência de débito. Caso em que a autora nega a existência de 

contratação e de débito junto à operadora de telefonia ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação de serviço de telefonia e da 

origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto 

inviável exigir-se do autor prova negativa. Telas do sistema informatizado 

que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada 

se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a 

declaração de inexistência de dívida e o cancelamento da inscrição 

negativa. Inscrição em banco de dados. Dano moral. O ato ilícito e o nexo 

causal bastam para ensejar a indenização de danos morais puros, como é 

o caso de cadastramento restritivo de crédito indevido. A prova e o dano 

se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão 

ínsitos nela. (...). APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DO 

AUTOR PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078079506, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

29/08/2018).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho 

que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida de 

qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir 

o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que 

dispensa a sua comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue transcrita: “SÚMULA 22: "A 

inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como, o fato do Reclamante não possuir nenhuma anotação adicional 

e ainda, a fim de evitar o seu locupletamento indevido, entendo como justa 

e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, primeiramente para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nos autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. 

Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por 

danos morais ao Reclamante no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do 

STJ), ou seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (03/03/2019). 

Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na 

contestação. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Primavera do Leste - MT, 08 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de 

Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011245-16.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DE OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011245-16.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 
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- ME EXECUTADO: JAIRO DE OLIVEIRA DA SILVA Vistos, Trata-se da 

ação de execução de título extrajudicial em trâmite desde 2016, pleiteada 

por APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA – ME em face de JAIRO DE OLIVEIRA 

DA SILVA. Inicialmente, INDEFIRO o pedido de utilização do Serasajud para 

encaminhamento do nome do devedor para o cadastro de inadimplentes, 

porquanto, é incumbência da parte o encaminhamento, a inclusão e a 

exclusão do nome de seus devedores aos órgãos de proteção ao crédito. 

Os sistemas externos conveniados ao Poder Judiciário não são utilizados 

no interesse privado, mas apenas no interesse público de salvaguardar a 

justiça. Dando segmento, Intimada para indicar bens à penhora, a parte 

exequente informou desconhecer bens de propriedade do executado. 

Assim, os processos em tramite perante os Juizados Especiais são 

dotados de um procedimento diferente. Nestes termos, reza o § 4º do art. 

53 da Lei 9.099/95 que: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” A ratio legis do referido dispositivo legal é devido 

ao fato de que no Juizado Especial o exequente não arcar com custas e 

despesas processuais, nada impedindo que este proponha novo 

cumprimento de sentença se tiver conhecimento de novos bens. Posto 

isto, considerando que a parte exequente não indicou bens à penhora, 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 53, §4º da Lei 

nº9.099/95 c/c 485, inciso IV, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste-MT, 

21 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012213-80.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEMER JORGE FELIPPE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012213-80.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL 

PRIMAVERA LTDA - EPP EXECUTADO: KEMER JORGE FELIPPE Vistos, 

INDEFIRO o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro Nacional – CCS (Id. 20925549), haja vista que este foi instituído 

mediante previsão na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98, art. 10-A, 

incluído pela Lei 10.701/03), com o intuito de manter cadastro para fins de 

investigação criminal. Cumpre esclarecer, que o convênio firmado entre o 

CNJ e o BACEN possui finalidade específica, resguardada em lei que 

possui como intuito o combate à lavagem de dinheiro. A ampliação do 

mecanismo para o fim de realizar consulta com o objetivo de satisfazer 

direito de crédito, considero como sendo descabida. Neste sentido, 

vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. INFORMAÇÕES PELO CCS-BACEN. 

INVIABILIDADE. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional 

(CCS-BACEN) foi instituído pela Lei n. 9.613/98 que dispõe sobre a 

ocultação de bens, direitos e valores e a prevenção da utilização do 

sistema financeiro para os ilícitos nela previstos. A requisição de 

informações sobre a relação de investigado, pessoalmente ou por 

representação de terceiros, com instituições financeiras é instrumento de 

investigação criminal; e não se aplica com o propósito de satisfação de 

crédito em execução civil. - Circunstância dos autos em que se impõe 

manter a decisão que indeferiu a providência. RECURSO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70069190882, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

16/06/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

CONSULTA NO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO 

NACIONAL. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional é 

instrumento colocado à disposição do Judiciário para o combate ao crime 

de Lavagem de Dinheiro, não podendo ser utilizado para o fim proposto, 

isto é, para ciência de eventual movimentação financeira do executado por 

meio de interposta pessoa e sua pesquisa em ação de execução de 

alimentos extrapola o disposto no art. 655-A do CPC. NEGARAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70067546812, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, 

Julgado em 03/03/2016). Com a mesma orientação, o Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região vem negando pedidos de acesso ao CCS em 

execuções civis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 

EXECUÇÃO FISCAL. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO 

NACIONAL-CCS. CONSULTA. DESCABIMENTO. A consulta ao Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, diferentemente de outros 

sistemas informatizados (INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD), tem sua 

utilização restrita a um fim específico, haja vista conter informações de 

todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, e não 

apenas instituições bancárias, não estando disponível ao acesso direto do 

magistrado. Descabida, assim, sua utilização para verificar a existência de 

saldos de contas ou aplicações financeiras do executado. (TRF4, AG 

5018739-25.2016.404.0000, TERCEIRA TURMA, Relator MARCUS HOLZ, 

juntado aos autos em 13/07/2016). No mais, INDEFIRO o pedido de 

utilização do Serasajud para encaminhamento do nome dos devedores 

para o cadastro de inadimplentes, porquanto, é incumbência da parte o 

encaminhamento, a inclusão e a exclusão do nome de seus devedores 

aos órgãos de proteção ao crédito. Os sistemas externos conveniados ao 

Poder Judiciário não são utilizados no interesse privado, mas apenas no 

interesse público de salvaguardar a justiça. Dando segmento, Intimada 

para indicar bens à penhora, a parte exequente requereu diligências 

incompatíveis para a satisfação do crédito, no âmbito da Lei 9.099/95. 

Assim, os processos em tramite perante os Juizados Especiais são 

dotados de um procedimento diferente. Nestes termos, reza o § 4º do art. 

53 da Lei 9.099/95 que: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” A ratio legis do referido dispositivo legal é devido 

ao fato de que no Juizado Especial o exequente não arcar com custas e 

despesas processuais, nada impedindo que este proponha novo 

cumprimento de sentença se tiver conhecimento de novos bens. Posto 

isto, considerando que a parte exequente não indicou bens à penhora, 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 53, §4º da Lei 

nº9.099/95 c/c 485, inciso IV, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste-MT, 

21 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005289-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINE MARTINS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005289-07.2017.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

REQUERIDO: FRANCINE MARTINS RIBEIRO Vistos, Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por OTICA POPULAR LTDA – ME em face de 

FRANCINE MARTINS RIBEIRO. A parte requerente pugnou pela desistência 

da ação, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito (Id. 

28135783), pois não conseguiu localizar o endereço atual da parte 

reclamada. Homologo a desistência da presente ação, manifestada pelo(a) 

requerente, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se, com baixas. 

Primavera do Leste - MT, 21 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006014-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KETLYN FRONZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 
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1006014-25.2019.8.11.0037. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: KETLYN FRONZA Vistos, Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME em face 

de KETLYN FRONZA. A parte requerente pugnou pela desistência da 

ação, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito (Id. 

28135790), pois não conseguiu localizar o endereço atual da parte 

reclamada. Homologo a desistência da presente ação, manifestada pelo 

(a) requerente, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se, com baixas. 

Primavera do Leste - MT, 21 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006497-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO TELES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006497-89.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

REQUERIDO: TIAGO TELES DA SILVA Vistos, Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por OTICA POPULAR LTDA – ME em face de TIAGO 

TELES DA SILVA. A parte requerente pugnou pela desistência da ação, 

requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito (Id. 

28136654), pois não conseguiu localizar o endereço atual da parte 

reclamada. Homologo a desistência da presente ação, manifestada pelo(a) 

requerente, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se, com baixas. 

Primavera do Leste - MT, 21 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006475-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANETE CLARO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

463 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006475-31.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

REQUERIDO: GILVANETE CLARO DA SILVA Vistos, Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por OTICA POPULAR LTDA – ME em face de 

GILVANETE CLARO DA SILVA. A parte requerente pugnou pela 

desistência da ação, requerendo a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Id. 28136676), pois não conseguiu localizar o endereço atual da 

parte reclamada. Homologo a desistência da presente ação, manifestada 

pelo(a) requerente, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se, com baixas. 

Primavera do Leste - MT, 21 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001522-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARY MARCIA PIRES GUARDIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001522-87.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

EXECUTADO: MARY MARCIA PIRES GUARDIAS Vistos, Trata-se de AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por OTICA POPULAR LTDA – 

ME em face de MARY MARCIA PIRES GUARDIAS. A parte requerente 

pugnou pela desistência da ação, requerendo a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Id. 28137051), pois não conseguiu localizar o 

endereço atual da parte reclamada. Homologo a desistência da presente 

ação, manifestada pelo(a) requerente, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquive-se, com baixas. Primavera do Leste - MT, 21 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010542-22.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZILZA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010542-22.2015.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA ZILZA FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de 

outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, 

com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, 

bem como no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. Passo ao 

exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA proposta por MARIA ZILDA 

FERREIRA DE SOUZA, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO. 

Deferida parcialmente a tutela antecipada e completamente a tutela 

antecipada complementar. Pois bem. Verifica-se dos relatórios médicos 

e/ou protocolo(s) de solicitação ao SUS, que instrumentalizam o processo, 

que os procedimentos foram necessários e estão baseados em 

documentos de cunho médico, firmados por especialista. Destarte, o 

processo traz o diagnóstico e a indicação do tratamento, sobejando-se, 

dessa forma, a prova do direito da parte autora. Por outro lado, também 

evidenciada a premência do tratamento como um todo, tanto pelo dano 

potencial ao paciente e/ou pelo risco ao resultado útil do processo 

(inerente ao tempo mínimo legal de trâmite processual), quanto pela 

demora do(s) réu(s) em fornecer o(s) procedimento(s) e/ou o(s) 

medicamento(s). Ante o exposto, com fulcro no artigo 196 da Constituição 

Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o(s) pedido(s) de mérito averbado nos autos e CONDENO o(s) 

réu(s), solidariamente, a fornecerem o tratamento de saúde (CONSULTA 

COM MÉDICO ESPECIALISTA EM OMBRO E REPARO ABERTO DE LESÃO 

DO MANGUITO ROTATOR (MINIOPEN) + EXERESE DE LIPOMA), bem como 

demais tratamentos que se fizerem necessários em favor da parte autora, 

MARIA ZILDA FERREIRA DE SOUZA e, como corolário, confirmo a(s) 

tutela(s) de urgência deferida(s). Subsistindo eventual saldo 

remanescente na conta judicial, expeça-se alvará em favor do Estado de 

Mato Grosso, para devolução daquele, a ser creditado na conta bancária 

cujos dados constam na Secretaria da 5ª Vara. Sem custas e honorários, 

com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009. Publicada e registrada diretamente no processo eletrônico. 

Intimem-se. Transitada em julgado e arquive-se o processo, depois das 

ba ixas  necessár ias .  Se rve  a  p resen te  como  ca r ta 

precatória/carta/mandado de intimação/ofício, conforme dados constantes 

nos autos. Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011699-93.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

IRMAOS SACHET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Número do Processo: 8011699-93.2016.8.11.0037 Reclamante: LUCIA 

KRASNIEVICZ Reclamado: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA – DIVISÃO WEBER e IRMÃOS 

SACHET LTDA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Reparação de Danos 

Materiais e Morais ajuizada por LUCIA KRASNIEVICZ em desfavor de 

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA – DIVISÃO WEBER e IRMÃOS SACHET LTDA. Alega 

a parte autora que em setembro/2013 compareceu à loja da requerida a 

fim de efetuar orçamento, eis que pretendia efetuar a reforma da área 

externa de sua casa. Aduz que em 02/10/2013 efetuou a compra de 

materiais junto a loja da requerida Irmãos Sachet LTDA, dentre eles: piso e 

argamassa. Afirma que o pedreiro contratado foi indicado pelo vendedor 

da loja bem como, que finalizada a empreita após quatro meses os pisos 

começaram a soltar. Diante disso, notificou a requerida Irmãos Sachet 

LTDA a fim de obter a substituição do piso à sua custa, porém restou 

infrutífera a tentativa, motivo pelo qual requer a condenação das 

reclamadas pelos danos materiais e morais experimentados. As 

reclamadas foram devidamente citadas, conforme id nº 5482449/5618289 

bem como, apresentaram contestação, id nº 5618289/ 5823309. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, conforme id nº 5797100. Em sua 

defesa a reclamada SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS 

E PARA CONSTRUÇÃO LTDA alegou preliminarmente incompetência do 

Juizado Especial Cível em razão da necessidade de prova pericial e 

decadência. No mérito, requer a improcedência total da ação, sob o 

fundamento da ausência de defeito no produto, culpa exclusiva do 

consumidor e de um terceiro e ausência de resultado lesivo. A reclamada 

IRMÃOS SACHET LTDA em sua contestação requereu a improcedência 

dos pedidos iniciais, alegando a não indicação do pedreiro bem como, que 

foram devolvidos 100kg de argamassa, motivo pelo qual o assentamento 

do piso não foi bem sucedido. Instada a se manifestar a parte reclamante 

impugnou as contestações, id nº 5898549, bem como reiterou a 

procedência da ação nos termos iniciais. Após, vieram os autos 

conclusos para sentença. É o breve relato. Das Preliminares. A reclamada 

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA alegou preliminarmente incompetência do Juizado 

Especial Cível em razão da necessidade de prova pericial e decadência. 

Quanto à incompetência deste Juizado, tem-se que a prova técnica no 

Juizado Especial Cível é permitida, desde que seja esta informal. É certo 

que as causas de maior complexibilidade devem ser processadas pela 

Justiça comum a fim de oportunizar a produção de prova pericial. Cabe 

destacar que o PARECER é a opinião fundamentada sobre determinado 

assunto, emitida por especialista e LAUDO é peça escrita, fundamentada, 

na qual os peritos expõem as observações e estudos que fizeram e 

registram as conclusões da perícia. In casu, tenho que não merece 

prosperar a preliminar arguida, considerando o laudo técnico apresentado 

pela fabricante no id nº 5826583 nos termos do art. 35, da Lei 9099/95 

bem como, as provas apresentadas pela reclamante. Além disso, a 

manifestação da autora no id nº 5898549 demonstra a sua renúncia a 

realização de perícia técnica no Juízo Comum, uma vez que impugna a 

preliminar optando pelo parecer técnico informal. Quanto a decadência, 

tenho que também não merece prosperar a preliminar arguida. Infere-se 

que a parte autora, diligentemente, após apresentado o suposto vício no 

produto dirigiu-se ao fornecedor, e, posteriormente ao fabricante, motivo 

pelo qual interrompeu-se o prazo decadencial, nos termos do art. 26, §2º, 

I, do CDC. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARRO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE 

O JUIZADO ESPECIAL. DECADÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE 

O JUÍZO APÓS O PRAZO DECADENCIAL. DANO MORAL. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de bem durável, o 

prazo decadencial para reclamar dos vícios é de 90 dias, nos termos do 

art. 26, II, do CDC. 2. A abertura de inúmeras ordens de serviço, bem como 

o ajuizamento de ação perante o Juizado Especial, configura reclamação 

comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor, 

interrompendo o prazo decadencial nos termos do art. 26, § 2º, I, do CDC. 

3. Decadência reconhecida, uma vez que a ação proposta perante o juízo 

cível foi distribuída após o transcurso do prazo de 90 dias da sentença 

prolatada no Juizado Especial. 4. Percebe-se que nem toda ordem de 

abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, 

porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e 

alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob 

pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão 

destacado instituto jurídico. No caso em análise, a exigência de diversos 

reparos no veículo não é capaz de atingir o patrimônio imaterial da autora. 

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão n. 

929339, 20140510056145APC, Relator Des. RÔMULO DE ARAÚJO 

MENDES, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/3/2016, Publicado no DJe: 

15/4/2016). Superadas as questões preliminares passo a análise do 

mérito. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos 

termos do art. 335, I do NCPC. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, deve-se aplicar a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A 

parte autora afirma que a argamassa utilizada na obra em sua residência 

não está dentro dos padrões de qualidade, uma vez que a cerâmica 

assentada saiu do lugar. Aduz ainda que o profissional contratado para 

assentar o piso adquirido foi indicado pela reclamada Irmãos Sachet Ltda, 

motivo pelo qual a empresa deve ser responsabilizada. Em contestação a 

reclamada Irmãos Sachet Ltda nega que realizou a indicação do 

profissional, bem como aduz que o material vendido encontra-se dentro do 

padrão de qualidade, e, que o defeito na obra decorreu da má prestação 

de serviço pelo pedreiro contratado. Verifico que em resposta a 

consumidora, id nº 3620337, a reclamada Irmãos Sachet Ltda reconhece 

que seu preposto fez a indicação de um profissional. Infere-se que a 

reclamada Irmãos Sachet Ltda não é fornecedora de mão de obra, apenas 

comercializa produtos utilizados na construção civil, sendo que a 

indicação foi informal e corriqueira do dia-a-dia, bem como, não há relação 

comercial entre o prestador de serviços contratado pela reclamante e a 

loja reclamada. Nesse sentido: (...) “A reclamada SONHOLAR MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO esclarece que atua no ramo de comércio varejista de 

materiais de construção, apenas comercializando materiais de construção 

e que o reclamante jamais lhe prestou qualquer serviço. Aduz que não 

realiza, administra ou gere obras de qualquer natureza, realizando tão 

somente o fornecimento de materiais de construção. Diz que pode ter 

ocorrido, o que é comum neste ramo de atividade, a indicação do 

reclamante para algum serviço, o que ocorre quando da venda de material 

de construção a um cliente e o mesmo solicita seja indicado um pedreiro 

para a realização da obra ou pequena empreitada. (...) Neste contexto, 

face a inexistência de prova documental quanto a dona da obra e diante 

da prova testemunhal produzida, conclui-se que a 2a reclamada - 

SONHOLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -, não manteve nenhum 

contrato com o 1° reclamado, não tendo sido a tomadora dos serviços do 

autor. Portanto, não é possível a responsabilização solidária da 2a 

reclamada pelos créditos do autor, visto que não se beneficiou do seu 

trabalho. “(...) Diário Oficial24/10/2017 | TRT-4 - Judiciário- Estado Rio 

Grande do Sul – Processo 0021226-38.2015.5.04.0733 Tipo Sentença 

Seção - 3 VT de Santa Cruz do Sul. GRIFEI. Deste modo, não pode a loja 

reclamada atrair para si responsabilidade de um ato ilícito ao qual não deu 

causa, isso porque o fornecedor de produtos responde pelos atos de 

seus prepostos e representantes, nos termos do art. 34 do Código de 

Defesa do Consumidor. É sabido que a solidariedade não se presume, 

decorre da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265, do 

Código Civil Brasileiro. No ato da compra dos produtos pela consumidora 

estabeleceu-se uma relação com as reclamadas, eis que a Irmãos Sachet 

Ltda é a loja fornecedora e a SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA é a fabricante da argamassa 

utilizada. Quanto ao prestador de serviços contratado pela autora para 

realizar a empreita em sua residência, tem-se que essa relação é 
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autônoma desencadeando-se uma nova relação de consumo. Restou 

comprovado que o dano experimentado pela requerente decorreu da 

utilização incorreta do produto (argamassa) pelo pedreiro, vez que não 

houve a aplicação da argamassa conforme o manual do fabricante. Nesse 

sentido, cabe destacar o art. 373, do CPC, in verbis: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) Verifico que a parte requerida desincumbiu o onus 

probandi caracterizando-se a utilização incorreta do produto adquirido 

pela consumidora. No entanto, não logrou êxito a parte autora em 

comprovar fato constitutivo de seu direito. Cumpre salientar que é livre o 

convencimento motivado do juiz sob a égide do art. 370 e 371 do CPC/15. 

Compulsando os autos, verifico a possibilidade de comprovação das 

alegações por meio das provas documentais já acostadas, sendo que a 

falta da perícia do juízo comum não obsta a elucidação dos fatos e a 

apreciação do feito. O que se depreende do caso em tela é que houve má 

prestação de serviço pelo pedreiro contratado, uma vez que as 

requeridas comprovam através de vários documentos, id. nº 

5826583/5823384/3620337 a aplicação incorreta do produto. Assim, não 

há falar em substituição de piso, muito menos em indenização a título de 

danos morais e materiais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da parte reclamada. Portanto, o conjunto probatório contido 

nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes, a qualidade do produto fornecido, mas também a utilização 

incorreta do produto pelo prestador de serviços contratado pela 

requerente (pedreiro). Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Isento de custas (Lei 

9.099/95, artigos 54 e 55). Transitada em julgado, arquive-se, com baixas. 

Publicado e registrado no PJE. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 21 de janeiro de 2.020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005677-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO COUTINHO FILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1005677-36.2019.8.11.0037 Promovente: RENATO 

COUTINHO FILHO Promovido: PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Quanto ao pleito da Reclamada referente designação 

de audiência de instrução e julgamento (conforme contestação – ID 

2677769). Destaco que a demanda em tela prescinde de realização de 

audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação indevida. Nesse entendimento: Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472). Portanto não se considera cerceamento de defesa o 

indeferimento de pedido de realização de audiência de instrução e 

julgamento quando a lide puder ser prova apenas por prova documental, 

uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Mérito Aduz a parte requerente que seus dados foram 

indevidamente negativados pela empresa requerida pelo valor de R$ 

1.509,66 (um mil e quinhentos e nove reais e sessenta e seis centavos), 

visto que não possui nenhum débito e nenhum vínculo com a empresa 

Requerida. A parte autora ainda menciona em sua petição inicial (ID 

24364263 – fls.05 – parágrafo 9º): “Assim resta evidente que, quem cobra 

quantia indevida assume o risco de ter que pagar o mesmo valor em dobro 

cobrada indevidamente do devedor, que no caso em tela, não se trata 

sequer de devedor, visto que sequer tinha relação jurídica para com o 

PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO, ORA Requerido”. (grifos acrescidos). A 

requerida, em sua peça de bloqueio, alega que foi realizado contrato de 

prestação de serviços com cartão de crédito, sendo que houve faturas 

pendentes de pagamentos referente a compras realizadas. A Reclamada 

juntou: Proposta de Crédito (assinada), Cópia de documentos pessoais 

(CNH), registro fotográfico do autor ID 26777279, bem como, faturas de 

consumo que registram diversas compras realizadas. Em sede de 

impugnação à contestação, a parte autora menciona que já foi cliente da 

empresa Requerida e quitou todos os seus débitos, sendo que: A cerca 

de 6 (seis) meses, o Requerente nunca mais voltou contratar os serviços 

da Requerida, e teve seu cartão bloqueado. (sic). Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação, sendo de bom 

alvitre ressaltar que na exordial o autor nega relação jurídica com a 

empresa Reclamada. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, 

ressaltando que a parte não impugnou os contratos apresentados. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Destaca-se que se a 

parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 3% (três por cento), sobre o valor da causa em 

conformidade com o pedido de danos morais, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. À Secretaria proceda a retificação do polo passivo da 

demanda para que passe a constar PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO. 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 
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desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007072-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. RODRIGUES WACHHOLZ & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAILINY JULIA CAMPOS VALERIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1007072-97.2018.8.11.0037 Reclamante: M. S. Rodrigues 

Wachholz & Cia Ltda. - ME Reclamada: Thailiny Julia Campos Valério 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da exegese dos 

andamentos processuais, verifica-se que a parte Reclamada não foi 

devidamente citada para integrar o feito, tampouco intimada para 

comparecer na audiência de conciliação outrora realizada nos autos, 

conforme pode ser verificado na “Certidão Negativa” anexa ao ID nº 

22126475. Oportuno consignar que, na referida solenidade de conciliação 

(realizada na data de 29/07/2019), diante das informações prestadas pelo 

Oficial de Justiça, a Reclamante restou devidamente intimada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado da Reclamada, 

sob pena de extinção do feito. No entanto, não obstante tivesse pleno 

conhecimento acerca da providência inerente à sua pessoa, bem como, 

das consequências de sua inércia, ainda assim a Reclamante deixou de 

informar qualquer endereço pertencente à Reclamada, fazendo emergir 

não só o inequívoco abandono da demanda (haja vista que decorreram 

aproximadamente 06 meses sem qualquer manifestação por parte da 

Autora), mas, principalmente, o seu flagrante desinteresse no 

prosseguimento do feito. Reza o artigo 485, III, do CPC/2015 que: “Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando: III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias;”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo legal supra à 

presente demanda, bem como, reitero, considerando que a Reclamante se 

quedou silente em indicar o novo endereço da Reclamada, tenho que outro 

caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir a presente 

lide por abandono da causa. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 485, III, do CPC/2015, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM 

A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 21 de janeiro de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner 

Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002694-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA ROSA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002694-64.2019.8.11.0037 Reclamante: Hermann & Hermman 

Ltda. - ME Reclamado: André da Rosa Gomes SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, considerando a revelia incorrida pelo Reclamado, bem como, não 

tendo sido requerida a produção de qualquer outra prova complementar, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, II, do CPC/2015). 

Fundamento e decido. Do Mérito: A Reclamante esclareceu na petição 

inicial que, no período de janeiro a julho/2016, prestou serviços (peças e 

mão-de-obra), relacionados ao veículo Scania 124 (Placa: KEB-8069), em 

favor do Reclamado, os quais deram origem a uma dívida representada 

pelo valor de R$ 23.694,00. No entanto, a empresa Autora relatou que, não 

obstante os esforços despendidos para o recebimento amigável de seu 

crédito, até a presente data o Reclamado não realizou o devido 

pagamento. Com amparo nos referidos argumentos, a empresa 

Demandante ingressou com a “Ação de Cobrança”. Extrai-se dos 

andamentos processuais que, não obstante tivesse sido devidamente 

citado/intimado (ID nº 20922508), o Reclamado não compareceu à 

audiência de conciliação realizada nos autos (ID nº 22361209), tampouco 

apresentou a sua defesa, ainda que de forma intempestiva. Reza o artigo 

20 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.”. (Destaquei). Ademais, cumpre 

transcrever o que preconiza o artigo 344 do Código de Processo Civil: 

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”. 

(Destaquei). Outrossim, dispõe a Súmula 11 da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso que: “SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.”. (Destaquei). Concatenando os 

dispositivos legais supracitados à presente demanda, bem como, 

considerando a ausência injustificada do Demandado à sessão 

conciliatória e ainda, reitera-se, o fato do mesmo não ter apresentado a 

sua contestação, aplico os efeitos da revelia e consequentemente, 

presumo como verdadeiras as explanações da Reclamante. 

Independentemente da revelia incorrida pelo Reclamado, consigna-se que 

a Reclamante logrou êxito em apresentar provas acerca dos fatos 

constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC/2015), pois, colacionou 

aos autos todas as Ordens de Serviço (com a descrição pontual dos 

produtos fornecidos, bem como, a discriminação dos serviços prestados e 

ainda, os valores cobrados) emitidas em nome do Réu no período 

compreendido de dezembro/2015 a julho/2016. Oportuno fazer menção ao 

que prevê o artigo 389 do Código Civil: “Art. 389. Não cumprida a 

obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e 

atualização monetária segundo índices oficiais regularmente 

estabelecidos, e honorários de advogado.”. (Destaquei). In casu, diante da 

considerações e provas que instruíram a inicial (as quais, definitivamente, 

comprovaram que subsistiu vínculo entre os litigantes), bem como, em 

respeito ao artigo 373, II, do CPC/2015, entendo que cabia ao Reclamado 

ter apresentado provas idôneas no intuito de demonstrar que todas as 

Ordens de Serviço emitidas pela parte Autora foram devidamente 

amortizadas, ônus este que, em decorrência de sua revelia, não se 

desincumbiu. Portanto, não tendo o Reclamado apresentado provas de 

que honrou o pagamento das dívidas outrora contraídas perante a 

empresa fornecedora, entendo que o mesmo incorreu na irrefutável 

prática de um ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, 

assiste à Demandante o direito de obter a satisfação do crédito que lhe é 

devido (artigo 927 do Código Civil) que, por sua vez, segundo consta do 

“Cálculo” anexo à inicial, é atualmente representado pela importância total 

de R$ 34.772,14 (trinta e quatro mil setecentos e setenta e dois reais e 

quatorze centavos). Visando fortalecer a sucinta fundamentação exarada 

no presente decisum, segue colacionada, por analogia, uma jurisprudência 

oriunda do TJSC: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO 

DE NÃO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE MECÂNICA 

AUTOMOTIVA. TESE RECHAÇADA. ORÇAMENTOS E NOTAS FISCAIS 

DEVIDAMENTE ASSINADOS POR SEUS FUNCIONÁRIOS. PROVA 
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TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A RELAÇÃO COMERCIAL EXISTENTE 

ENTRE AS PARTES. DEVER DE PAGAR PELOS SERVIÇOS AUTORIZADOS 

CONFIGURADO. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO 

DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA 

(ATUAL ART. 373, II, DO CPC/2015). (...). RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 00065620820128240019 Concórdia 

0006562-08.2012.8.24.0019, Relator: Haidée Denise Grin, Data de 

Julgamento: 31/01/2019, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos).”. 

(Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTE a ação para CONDENAR o Reclamado ao pagamento da 

importância de R$ 34.772,14 (trinta e quatro mil setecentos e setenta e 

dois reais e quatorze centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice 

INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Primavera do Leste - MT, 21 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de 

Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011133-47.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANETE CRISTINA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PADILHA DE LIMA OAB - MT0021010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANY RIBEIRO PORTO 08593470793 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011133-47.2016.8.11.0037 Reclamante: Anete Cristina 

Gomes Reclamada: Tatiany Ribeiro Porto SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Da exegese dos andamentos processuais, 

verifica-se que a parte Reclamada não foi devidamente citada para 

integrar o feito, tampouco intimada para comparecer na audiência de 

conciliação outrora realizada nos autos, conforme pode ser verificado na 

“Carta Precatória” anexa ao ID nº 15322185. Oportuno consignar que, na 

referida solenidade de conciliação (realizada na longínqua data de 

29/01/2019), a Reclamante chegou a postular pela concessão do prazo de 

05 (cinco) dias para informar o novo endereço da Reclamada. No entanto, 

tenho que a referida providência independe de qualquer pronunciamento 

jurisdicional, pois, a principal interessada em apresentar informações 

aptas ao regular prosseguimento do feito é justamente a própria parte 

Autora. Desde a realização da mencionada sessão conciliatória, já 

decorreu aproximadamente um ano sem qualquer manifestação, restando 

evidente não só o abandono da demanda, mas, principalmente, o flagrante 

desinteresse da Reclamante no prosseguimento do feito. Reza o artigo 

485, III, do CPC/2015 que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. (Destaquei). 

Concatenando o dispositivo legal supra à presente demanda, bem como, 

considerando que a Reclamante se quedou silente em indicar o novo 

endereço da Reclamada, tenho que outro caminho não há a ser trilhado 

por este juízo, senão extinguir a presente demanda. Dispositivo: Diante de 

todo o exposto, nos termos do artigo 485, III, do CPC/2015, JULGO O 

PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 

21 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002757-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONILCE MARTINS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002757-89.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RONILCE MARTINS DE 

MORAES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da ausência de capacidade 

postulatória para litigar em juízo Deixo de analisar tendo em vista que 

quando da suspensão preventiva do patrono da parte autora, a ação já 

havia sido distribuída e a impugnação foi apresentada por advogado 

devidamente substabelecido nos autos. - Da necessidade de realização 

de audiência de instrução e julgamento Deixo de analisar tendo em vista a 

parte autora ter comparecido em audiência conciliatória, não relatando 

nenhuma irregularidade quanto ao patrono. - Da ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de analisar 

tendo em vista que a parte autora apresentou o referido documento, a 

requerida reconhece a restrição, bem como também poderia acostar aos 

autos o referido documento. - Da impossibilidade de inversão do ônus da 

prova Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito Sustenta a 

parte requerente RONILCE MARTINS DE MORAES que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor de 

R$583,42, no entanto, “NÃO CONHECE O DÉBITO E NÃO SE LEMBRA EM 

MOMENTO ALGUM DE TER POSSUÍDO VÍNCULO com a Reclamada”. O 

requerido contesta, sustentando que a parte autora contratou com a 

empresa. Em que pese a requerida ter apresentado telas sistêmicas e 

registro de chamadas, tais documentos não são hábeis a comprovar a 

contratação, uma vez que são considerados como unilaterais. A inversão 

do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito do reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a 

ele. Registra-se que em que pese a requerida ter apresentado relatório de 

chamadas e telas sistêmicas, tais documentos são considerados como 

unilaterais, motivo pelo qual, não são hábeis a comprovar a contratação. 

Todavia, em sua impugnação a parte requerente muda a versão dos fatos 

narrados na inicial e passa a sustentar que não contratou os serviços da 

requerida: (...)“CABE SALIENTAR QUE A RECLAMADA NÃO TRAZ 

NENHUM DOCUMENTO QUE PROVE VÍNCULO JURÍDICO COM A 

RECLAMANTE REFERENTE AO DEBITO EM QUESTÃO”. Grifei 

REGISTRA-SE QUE NA INICIAL, AO CONTRÁRIO DA IMPUGNAÇÃO, A 

PARTE AUTORA NÃO AFIRMA COM EXATIDÃO QUE NÃO CONTRATOU. O 

entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa 

dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, 

deve prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria 

prejudicada a defesa da parte requerida. Como dito, em sua peça inicial a 

parte requerente sustenta que teve seu nome negativado, todavia, “NÃO 

CONHECE O DÉBITO E NÃO SE LEMBRA EM MOMENTO ALGUM DE TER 

POSSUÍDO VÍNCULO”. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. 

Ademais, cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Cabia à parte requerente comprovar o regular pagamento 

do débito que ensejou a negativação, vez que se afigura impossível ao 

requerido provar a inexistência de pagamento. Assim, na ausência de 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação era 

indevido, presume-se correta a alegação mencionada na contestação. 

Portanto, dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, 

tampouco em danos morais, pois a negativação tem contornos de 

legitimidade. A requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não 
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liquidou adequadamente seu pedido, o que torna impertinente o 

acolhimento do pedido contraposto. Isto posto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e o pedido 

contraposto. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-09.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. DA SILVA & RODRIGUES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010075-09.2016.8.11.0037 Reclamante: Contudo Materiais 

Para Construção Eireli Reclamada: R. da Silva & Rodrigues Ltda. - ME 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da exegese dos 

andamentos processuais, verifica-se que a parte Reclamada não foi 

devidamente citada para integrar o feito, tampouco intimada para 

comparecer na audiência de conciliação outrora realizada nos autos, 

conforme pode ser verificado na “Certidão Negativa” anexa ao ID nº 

21812860. Oportuno consignar que, na referida solenidade de conciliação 

(realizada na data de 23/07/2019), diante das informações prestadas pelo 

Oficial de Justiça, a Reclamante restou devidamente intimada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado da Reclamada, 

sob pena de arquivamento do feito. No entanto, não obstante tivesse pleno 

conhecimento acerca da providência inerente à sua pessoa, bem como, 

das consequências de sua inércia, ainda assim a Reclamante deixou de 

informar qualquer endereço pertencente à Reclamada, fazendo emergir 

não só o inequívoco abandono da demanda (haja vista que decorreram 

aproximadamente 06 meses sem qualquer manifestação por parte da 

Autora), mas, principalmente, o seu flagrante desinteresse no 

prosseguimento do feito. Reza o artigo 485, III, do CPC/2015 que: “Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando: III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias;”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo legal supra à 

presente demanda, bem como, reitero, considerando que a Reclamante se 

quedou silente em indicar o novo endereço da Reclamada, tenho que outro 

caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir a presente 

lide por abandono da causa. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 485, III, do CPC/2015, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM 

A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 21 de janeiro de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner 

Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001597-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALEXANDRINA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1001597-97.2017.8.11.0037 Reclamante: Fernanda Alexandrina 

Batista Reclamada: UNIC Educacional Ltda. SENTENÇA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Da exegese dos andamentos processuais, 

verifica-se que a Reclamante não foi devidamente intimada para 

comparecer na sessão de conciliação realizada nos autos, pois, segundo 

consta do AR anexo ao ID nº 18680471, o endereço da mesma seria 

desconhecido. Destarte, considerando a informação supracitada, este 

juízo determinou que a Defensoria Pública apresentasse o endereço 

atualizado da Demandante no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção (ID nº 19930991). Reza o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC/2015 que: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.”. (Destaquei). Inobstante a Defensoria Pública tenha se 

pronunciado nos autos (manifestação anexa ao ID nº 20789130), o fato é 

que a determinação judicial não foi devidamente atendida, motivo pelo qual, 

tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

contemplar o indeferimento da inicial. No intuito de corroborar a sucinta 

fundamentação exarada no presente decisum, segue transcrita uma 

jurisprudência proveniente da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXTRATO RETIRADO POR 

EMPRESA PARTICULAR - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL (ART. 

321, CPC/15) - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 164013220168110002/2017, Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2017).”. (Destaquei). 

Dispositivo: Diante do exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo único 

c/c 485, I, ambos do CPC/2015, INDEFIRO a inicial e, conseguintemente, 

JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do 

Leste - MT, 21 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004744-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA ZAQUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1004744-97.2018.8.11.0037 Exequente: Marisa Comércio de 

Aviamentos Ltda. - EPP Executada: Cristiane Aparecida Zaqui Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se a presente demanda de uma 

“Execução por Quantia Certa de Título Extrajudicial” em que a Exequente 

almeja perceber um crédito (proveniente de uma nota promissória) 

representado pelo valor de 2.553,09. Consoante se extrai da decisão 

anexa ao ID nº 19433777, a empresa Exequente foi intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Reza o artigo 

321, parágrafo único, do CPC/2015 que: “Art. 321. O juiz, ao verificar que 

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

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

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

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

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial.”. (Destaquei). Não obstante a Exequente 

tivesse sido devidamente intimada, registra-se que a mesma deixou 

transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido, motivo pelo qual, tenho 

que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão contemplar o 

indeferimento da inicial. No intuito de corroborar a sucinta fundamentação 
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exarada no presente decisum, segue transcrita uma jurisprudência 

proveniente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXTRATO RETIRADO POR 

EMPRESA PARTICULAR - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL (ART. 

321, CPC/15) - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 164013220168110002/2017, Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2017).”. (Destaquei). 

Dispositivo: Diante do exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo único, 

e artigo 924, I, ambos do CPC/2015, INDEFIRO a inicial e, 

conseguintemente, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO. Sem custas 

processuais (artigo 55, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95). Publique-se 

no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz 

Togado. Primavera do Leste - MT, 21 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério 

Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010703-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATASHA RUARO TAGLIANI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 8010703-95.2016.8.11.0037 Parte Reclamante: APP 

Impressão Digital LTDA ME Parte Reclamada: Natasha Ruaro Tagliani - ME 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A presente demanda 

se encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo sido realizada a 

pesquisa de bens em nome da parte Executada, consoante se nota da 

decisão de ID 22680335 e anexos BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 

Intimado o Exequente para indicar objetivamente bens à penhora, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95, este deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. Pelo exposto, reconheço a 

inexistência de bens passíveis de penhora, bem como a falta de interesse 

do credor em prosseguir com a execução, razão pela qual JULGO 

EXTINTA o presente Cumprimento de Sentença, nos termos do §4º do art. 

53 da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020052-59.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDEANE BATEIS DE FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 8020052-59.2015.8.11.0037 Parte Reclamante: David da 

Silva Lima Partes Reclamadas: Cleideane Bateis de França Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte Requerente ajuizou a 

presente demanda, visando receber um débito em aberto deixado pela 

parte Requerida. A parte Requerente foi intimada para requerer o que 

entender de direito, conforme ID 24077400, entretanto deixou transcorrer 

o prazo in albis, conforme certificado no ID 24561911. Denoto ainda que a 

parte Requerente deixou de cumprir determinação, bem como abandonou 

o processo por mais de 30 (trinta) dias. Assim resta evidente o 

desinteresse da parte Requerente em prosseguir com o processo. Pelo 

exposto, reconheço o abandono da causa, pelo que JULGO EXTINTA a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010303-52.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE OLIVEIRA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MACHNIC OAB - MT0012987A (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGILEU BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 8010303-52.2014.8.11.0037 Parte Reclamante: Edson de 

Oliveira Pinheiro Partes Reclamadas: Agileu Borges dos Santos Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte Requerente ajuizou a 

presente demanda, visando receber um débito em aberto deixado pela 

parte Requerida. A parte Requerente foi intimada para apresentar o 

endereço atualizado da parte Requerida, conforme ID 21372120, 

entretanto deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certificado no ID 

24486652. Denoto ainda que a parte Requerente deixou de cumprir 

determinação, bem como abandonou o processo por mais de 30 (trinta) 

dias. Assim resta evidente o desinteresse da parte Requerente em 

prosseguir com o processo. Pelo exposto, reconheço o abandono da 

causa, pelo que JULGO EXTINTA a presente reclamação, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202611 Nr: 533-35.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ PEREIRA DA CRUZ, AIRTON 

LORONHA DE MORAES, PEDRO LUIS AISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MORAES PIMPINATI 

- OAB:MT/6623-B, VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:6145-B, 

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:MT. 9331
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 Código 202611

Vistos.

1. Considerando que a negativa de autoria aventada pelo requerido em 

sua defesa prévia está relacionada ao mérito da ação, as quais serão 

dirimidas após a instrução processual, e não verificados as hipóteses do 

art. 397 do CPP, recebo a denúncia ofertada, nos termos da decisão de 

fls. 239/241.

2. Assim, designo audiência de instrução para 02.06.2020 às 15:30 horas, 

onde serão ouvidos as testemunhas de acusação, defesa e o(a) 

acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208465 Nr: 3423-44.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR MIEZERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:17933

 Portanto, não verificada qualquer mácula na ação policial, tampouco na 

exordial acusatória, rejeito a preliminar suscitada.Assim, não verificadas 

as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de instrução para 

23.06.2020 às 13:30 horas, onde serão ouvidos o(a) ofendido(a), as 

testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).Intime-se e se 

cumpra.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2019.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206033 Nr: 2249-97.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODS, MVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7662, ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

7662

 .No tocante às demais matérias, tais questionamentos adentram no mérito 

específico da ação, o que é inviável nesta prematura fase processual, 

fazendo-se necessário a dilação de prova.Assim, não verificadas as 

hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de instrução para 

30.06.2020 às 14:00 horas, onde serão ouvidos o(a) ofendido(a), as 

testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 19 de dezembro de 2019.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 200323 Nr: 8612-37.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GRIEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 Código 200323

Vistos.

Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público em face de 

FABIANO GRIEP dando-os como incursos nas sanções do art. 240, caput, 

do ECA.

O acusado foi pessoalmente citado e ofereceu defesa prévia (fls. 79/82).

 É o relato. Decido.

A preliminar de inépcia da inicial trazida na defesa prévia apresentada pelo 

denunciado, não merece prosperar, vez que a denúncia contém 

exposição clara e objetiva do fato dito delituoso, com narração de todos 

os elementos essenciais e circunstanciais que lhes são inerentes, 

atendendo aos requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo 

Penal, bem como permitindo aos denunciados o exercício pleno do direito 

de defesa.

Ademais, é prematura a análise do dolo do acusado, porquanto carece de 

provas a serem produzidas, as quais serão colhidas durante a instrução 

processual e analisadas por ocasião da sentença.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Posto isto, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 23.06.2020 às 16:00 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 146630 Nr: 2830-20.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURINO BENJAMIM DE BARROS, FRANCISCO 

MARCELO CAMPELO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON SOUZA GOMES - 

OAB:25135

 Autos código 146630

Não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 27.02.2020 às 16:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 12 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205585 Nr: 2074-06.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAYSSA SOUZA GARCIA, RAFAEL PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia em 

todos os seus termos.Desde já designo audiência de instrução e 

julgamento, para 02.06.2020, às 15:00 horas.Citem-se e se intimem 

pessoalmente os acusados.Intimem-se o Ministério Público, os advogados 

as testemunhas de acusação e de defesa.Cumpra-se.Primavera do Leste, 

19 de dezembro de 2019.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 223732 Nr: 1653-79.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JEDERSON DA 

SILVA TRAMPUCH, JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Ante o exposto, recebo o aditamento à denúncia em desfavor de Wesley 

Resplande Pereira, Jederson da Silva Trampuch e Jeremias Pereira 

Rodrigues, qualificados nos autos, dando-os como incursos nas penas do 

art. 121, §2º, II e IV (vítima Rodrigo); art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II 

(vítima Maylon) todos do Código Penal (1º Fato) e como incursos nas 

sanções do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I da Lei n. 12.850/13 (2º fato) em 

concurso material de infrações (CP, art. 69).Em conformidade com o 

disposto no art. 384, §2º do CPP, designo o dia 29/01/2020, às 14h30min 

para novo interrogatório dos acusados. Eventual apresentação de 

testemunhas pela defesa de Jeremias Pereira será apreciada em 

audiência.Intime-se a defesa de Jeremias Pereira Rodrigues para se 
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manifestar sobre o aproveitamento de provas produzidas até a presente 

data.Por fim, registro que nesta data prestei as informações referentes ao 

Habeas Corpus n. 1019628-14.2019.Intime-se e se cumpra.Primavera do 

Leste, 16 de janeiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 218058 Nr: 7822-19.2018.811.0037

 AÇÃO: Notificação para Explicações->Interpelações->Medidas 

Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LÚCIO BOLONHA FUNARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE MAIA BROETO NUNES - 

OAB:23948/O, VALBER MELO - OAB:MT 8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 218058

Vistos, etc.

Manifeste-se o interpelante quanto a certidão de fl. 65 em 05 dias.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 17 de janeiro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 229117 Nr: 4079-64.2019.811.0037

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Gandolfi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Código 229117

Vistos, etc.

1. Indefiro o pedido formulado às fls. 73/74, ante a ausência de provas do 

alegado.

2. Ademais, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público o armamento 

encontrado em poder do réu é de alto custo, contratou advogado 

particular para atuar em sua Defesa e quando de sua oitiva perante a 

autoridade Policial declarou ser empresário.

3. Assim, trasladem-se as cópias necessárias para os autos de código 

230572 e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 17 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 122834 Nr: 5374-49.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SOBRINHO CASTANÕN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemar Gomes da Silva - 

OAB:19169-O/MT

 De outro viés, prima facie, os fatos narrados na peça acusatória 

constituem crime, ou seja, encontram tipicidade aparente no artigo 147, 

caput, do CP.Sendo assim, presentes os indícios de autoria e 

materialidade, não há que se falar em ausência de justa causa para o 

desencadeamento da ação penal, razão pela qual rejeito a referida 

preliminar.No tocante às demais matérias, tais questionamentos adentram 

no mérito específico da ação, o que é inviável nesta prematura fase 

processual, fazendo-se necessário a dilação de prova.Assim, não 

verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 23.07.2020 às 15:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 214379 Nr: 6144-66.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 Autos código 214379

Vistos.

1. Acolho a justificativa apresentada pela ré.

2. Assim, revogo os efeitos da revelia decretada à fl. 230 e designo o dia 

06.06.2020 às 16:30 horas para o interrogatório da ré.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 116407 Nr: 8994-40.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO NUNES CIRQUEIRA, SILVELENE 

PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432, 

FRANCISNEY DURAN VILELA - OAB:MT 10.573

 Código 116407

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal para apuração da prática do delito previsto no art. 

171, caput, do Código Penal, em tese, praticado por SEBASTIÃO NUNES 

CIRQUEIRA e SILVELENE PEREIRA SILVA.

A denúncia foi recebida em 22/08/2011 (fl. 76).

Em 14/04/2015 foi proposta e em 29/04/2015 foi aceita a suspensão 

condicional do processo, sendo estabelecidas condições aos réus e 

suspenso o feito pelo prazo de 2 anos, nos termos do art. 89 da Lei n. 

9.099/95 (fls. 48/49).

Após, o Ministério Público pugnou extinção da punibilidade da ré Silvelene, 

face ao integral cumprimento das condições impostas e prosseguimento 

do feito em relação a Sebastião vez que não cumpriu integralmente as 

condições lhe foram impostas (fl. 417).

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal para apuração da prática do delito previsto no art. 

171, caput, do Código Penal, em tese, praticado por SEBASTIÃO NUNES 

CIRQUEIRA e SILVELENE PEREIRA SILVA.

Em relação a ré Silvelene, verifica-se que houve o cumprimento efetivo do 

das condições durante o período de prova, sem que tenha havido 

revogação do benefício da suspensão condicional do processo, conforme 

previsto no artigo 89 da Lei 9,099/95.

No que tange ao réu Sebastião, extrai-se que a suspensão condicional do 

processo ocorreu em 29/04/2015 (fl. 97), tendo decorrido o lapso temporal 

de 2 anos da suspensão, sem a revogação do benefício até a presente 

data.

Assim, o descumprimento das condições impostas, não serve de óbice à 

extinção da punibilidade, uma vez que não houve a revogação do 

benefício durante o período de prova.

Ante o exposto, necessário se faz o reconhecimento, como de fato 

reconheço, da extinção da punibilidade do delito capitulado no art. 171, 

caput, do Código Penal, imputado a SEBASTIÃO NUNES CIRQUEIRA e 

SILVELENE PEREIRA SILVA, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 

9.099/95.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Primavera do Leste, 17 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 31887 Nr: 143-22.2005.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5296/MT

 Código 31887

1. Diante das certidões de fls. 205, 211 e 212, intime-se o réu por edital, 

com prazo de 90 dias (CPP, art. 392, IV, § 1º) da sentença de fls. 198/200, 

bem como para no prazo de 5 dias, caso queira constituir novo patrono 

nos autos.

 2. Decorrido o prazo supra, certifique-se e expeça-se guia de execução 

definitiva em seu desfavor e em seguida, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Primavera do Leste,17 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 236880 Nr: 7630-52.2019.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAZIO ROCHA DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 236880

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/02/2020 às 16h10min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 15 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 236907 Nr: 7646-06.2019.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HEISER PEREIRA DIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 Código 236907

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/02/2020 às 16h15min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 15 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005613-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

SELMA RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALOR DA VIDA - COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

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

processuais no valor de R$ 624,06 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 20856190, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 210,66 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001681-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINALDO DE SOUSA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

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

processuais no valor de R$ 607,69 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID.21561948, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 194,29 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-25.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA LEMANSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

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

processuais no valor de R$ 784,37 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 1238763, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 370,97 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 
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a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA IZAURA PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

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

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 22003064, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001883-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR CANTANHEDE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

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

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 21835940, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANILSON ANASTACIO BIZARRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

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

processuais no valor de R$ 609,94 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 21556800, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 196,54 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

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

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 22007660, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002392-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DANIELA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

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

processuais no valor de R$ 557,83 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 22585229, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,43 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 
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A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006174-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (REU)

EVERTON BASSANI (REU)

EDUARDO BASSANI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que, tendo em vista a informação 

prestada pela Comarca Deprecada de que não houve tempo hábil para 

citação/intimação das partes requeridas, por ordem judicial designo nova 

audiência de conciliação para a data de 30 de março de 2020 às 16:00 

horas. SORRISO, 10 de janeiro de 2020. MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES Gestor(a)/Analista/Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: 3545-8400

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006174-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (REU)

EVERTON BASSANI (REU)

EDUARDO BASSANI (REU)

 

1006174-41.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça desta Comarca 

e da Comarca de Feliz Natal/MT, para cumprimento dos mandados, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 21 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1008680-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE ARSENO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008680-87.2019.8.11.0040. 

EMBARGANTE: ODAIR JOSE ARSENO EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT Vistos etc. Cuida-se de Embargos de Terceiro ajuizado 

por Odair José Arceno em face de Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, ambos 

qualificados nos autos, asseverando o seguinte: O veículo VW*10.160 

DRC 4x2, ano/modelo 2014/2015,placa OBS 4251 foi objeto de bloqueio 

por meio do sistema RENAJUD nos autos de execução que a embargada 

promove em face de Hidro Fibras Indústria e Comércio Ltda e Leila Cristina 

Mariani. Segue afirmando que, após reduzida a termo (id. 13712890), 

determinou-se a remoção do bem e depósito do mesmo junto à credora (id. 

16960185). Ocorre que, ao tempo da distribuição da execução 

(26/07/2017) e da citação (14/09/2017), a empresa Hidro Fibras Indústria e 

Comércio Ltda – EPP já havia alienado o bem ao Embargante, o que se deu 

em 21/09/2016, portanto, um ano antes da citação, sendo que desde então 

exerce sua posse e propriedade de forma legitima, utilizando-o em suas 

atividades empresariais. Diz que, inclusive, a restrição RENAJUD somente 

foi anotada em 06/06/2018, ou seja, dois anos após a venda do veículo à 

embargante. Por estas razões, ajuíza os presentes embargos requerendo 

liminarmente a suspensão dos atos de constrição sobre o veículo objeto 

da presente demanda, em especialmente remoção do mesmo e, no mérito, 

pela procedência dos embargos a fim de cancelar as anotações de 

bloqueio judicial, reconhecendo-se a posse e o domínio do mesmo em 

favor da embargante. A inicial veio instruída com documentos diversos. É 

o relato do necessário. Decido. De pronto, recebo os embargos de terceiro 

na forma colocada em Juízo e, por conseguinte, determino a suspensão 

do processo principal, nos termos do artigo 678, caput do NCPC, 

procedendo-se a devida certificação. Passo ao exame da liminar 

pretendida. Como se sabe, a concessão de liminar em sede de embargos 

de terceiro, por força do art. 678 do CPC, está condicionada a 

comprovação de legitimidade de posse/propriedade exercida sobre o bem 

objeto da penhora. A vista dos fatos narrados e dos documentos que 

instruem a peça preambular, verifica-se ser caso de deferimento da liminar 

postulada, uma vez que comprovado, em juízo de cognição sumária, a 

presença dos requisitos autorizadores da medida, nos moldes do art. 300 

do CPC. Outrossim, urge ressaltar que a manutenção do embargante na 

posse do veículo se dará com a ressalta de que não poderá dispor do bem 

até julgamento do mérito da ação principal. Pelo exposto, DEFIRO a liminar 

postulada para o fim de manter o embargante Odair José Arceno na posse 

do bem descrito na inicial, suspendendo, por conseguinte, a ordem de 

busca e apreensão e remoção do bem, ressalvando que o embargante 

não poderá dele dispor até ulterior decisão em contrário. Desde já, designo 

sessão de conciliação para o dia 23 de Março de 2020, às 14:00 horas, a 

ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do CPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação. Não havendo solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art 

679, também do CPC. Face o disposto no art. 344 do NCPC, se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Sendo o caso, proceda o(a) 

gestor(a) judicial a devida identificação do processo (tarja e/ou anotação 

virtual), assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e 

julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. Intimem-se. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1008680-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE ARSENO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008680-87.2019.8.11.0040. 

EMBARGANTE: ODAIR JOSE ARSENO EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT Vistos etc. Cuida-se de Embargos de Terceiro ajuizado 

por Odair José Arceno em face de Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, ambos 

qualificados nos autos, asseverando o seguinte: O veículo VW*10.160 

DRC 4x2, ano/modelo 2014/2015,placa OBS 4251 foi objeto de bloqueio 

por meio do sistema RENAJUD nos autos de execução que a embargada 

promove em face de Hidro Fibras Indústria e Comércio Ltda e Leila Cristina 

Mariani. Segue afirmando que, após reduzida a termo (id. 13712890), 

determinou-se a remoção do bem e depósito do mesmo junto à credora (id. 

16960185). Ocorre que, ao tempo da distribuição da execução 

(26/07/2017) e da citação (14/09/2017), a empresa Hidro Fibras Indústria e 

Comércio Ltda – EPP já havia alienado o bem ao Embargante, o que se deu 

em 21/09/2016, portanto, um ano antes da citação, sendo que desde então 

exerce sua posse e propriedade de forma legitima, utilizando-o em suas 

atividades empresariais. Diz que, inclusive, a restrição RENAJUD somente 

foi anotada em 06/06/2018, ou seja, dois anos após a venda do veículo à 

embargante. Por estas razões, ajuíza os presentes embargos requerendo 

liminarmente a suspensão dos atos de constrição sobre o veículo objeto 

da presente demanda, em especialmente remoção do mesmo e, no mérito, 

pela procedência dos embargos a fim de cancelar as anotações de 

bloqueio judicial, reconhecendo-se a posse e o domínio do mesmo em 

favor da embargante. A inicial veio instruída com documentos diversos. É 

o relato do necessário. Decido. De pronto, recebo os embargos de terceiro 

na forma colocada em Juízo e, por conseguinte, determino a suspensão 

do processo principal, nos termos do artigo 678, caput do NCPC, 

procedendo-se a devida certificação. Passo ao exame da liminar 

pretendida. Como se sabe, a concessão de liminar em sede de embargos 

de terceiro, por força do art. 678 do CPC, está condicionada a 

comprovação de legitimidade de posse/propriedade exercida sobre o bem 

objeto da penhora. A vista dos fatos narrados e dos documentos que 

instruem a peça preambular, verifica-se ser caso de deferimento da liminar 

postulada, uma vez que comprovado, em juízo de cognição sumária, a 

presença dos requisitos autorizadores da medida, nos moldes do art. 300 

do CPC. Outrossim, urge ressaltar que a manutenção do embargante na 

posse do veículo se dará com a ressalta de que não poderá dispor do bem 

até julgamento do mérito da ação principal. Pelo exposto, DEFIRO a liminar 

postulada para o fim de manter o embargante Odair José Arceno na posse 

do bem descrito na inicial, suspendendo, por conseguinte, a ordem de 

busca e apreensão e remoção do bem, ressalvando que o embargante 

não poderá dele dispor até ulterior decisão em contrário. Desde já, designo 

sessão de conciliação para o dia 23 de Março de 2020, às 14:00 horas, a 

ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do CPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação. Não havendo solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art 

679, também do CPC. Face o disposto no art. 344 do NCPC, se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Sendo o caso, proceda o(a) 

gestor(a) judicial a devida identificação do processo (tarja e/ou anotação 

virtual), assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e 

julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. Intimem-se. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000071-81.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA & MANTOVANE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000071-81.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: DA SILVA & MANTOVANE LTDA - ME REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES Vistos etc. 

Atendidos os requisitos legais e regulamentares e, comprovado o 

recolhimento das custas, se for o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, 

servindo a cópia de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou 

providência a cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas 

intimações, com a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 

30 (trinta) dias, será a missiva devolvida, independentemente de 

cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto que caso a parte interessada não 

seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a 

finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, devolva-se 

à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008500-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ROTILLI (REU)

 

1008500-71.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de citação no município de Santa Carmem/MT, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. Devendo juntar a guia nos presentes autos. Sorriso/MT, 21 

de janeiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007884-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE CAMPEOL BIANCHI (EXEQUENTE)

EVERTON BIANCHI (EXEQUENTE)

GELSON BIANCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR FRESCHA (EXECUTADO)

DEVANIR RIBEIRO DE JESUS FRESCHA (EXECUTADO)

 

1007884-96.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de Citação dos executados no município de 

Tapurah/MT, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 
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Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de 

Diligência. Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da 

Central de Pagamento de Diligências’. Devendo juntar a referida guia nos 

presents autos. Sorriso/MT, 21 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008775-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE CIONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008775-20.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: 

VANDERLEI JOSE CIONI Vistos etc. Atendidos os requisitos legais e 

regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for o caso, 

CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. Havendo 

necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008677-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JERONIMO OAB - SP374764 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO PEREIRA MENDES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VERA LUCIA PEREIRA MENDES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008677-35.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: OSVALDO PEREIRA MENDES REQUERIDO: ADOLFO 

PEREIRA MENDES Vistos etc. Atendidos os requisitos legais e 

regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for o caso, 

CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. Havendo 

necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100739 Nr: 3537-47.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI ANA RHODEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, via DJE, de que 

os autos foram desarquivados e se encontram nessa Secretaria a 

disposição para carga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3152 Nr: 14-28.1993.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILÁRIO PAULO BINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO PIAZZETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, HELIO SILVA 

MALDONADO - OAB:5659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Certifico a tempestividade dos embargos de declaração da parte 

executada de fls. 407/409, impulsiono os autos para intimar o exequente 

para se manifestar. Ainda, intimo para efetivar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça para o cumprimento do mandado requerido. Para tanto, 

deve-se, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000202-56.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIMAR ANTONIO CAOVILLA (EMBARGANTE)

VILMAR JOSE CAOVILLA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES OAB - MT18177/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Analisando os autos, verifico que a parte autora/embargante 

efetuou o recolhimento apenas das custas judiciais, deixando de pagar as 

taxa judicial. Por todo exposto, INTIME-SE a parte autora/embargante para, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, efetuar o recolhimento das taxas 

judiciárias, sob pena de cancelamento da distribuição. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000226-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARME CABELEIREIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que a inicial fora distribuída a este juízo 

equivocadamente pelo Sistema PJE, bem como esta endereçada para o 
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Juizado Especial Cível, DETERMINO a redistribuição do presente feito ao 

Juizado Especial Cível desta Comarca. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000110-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIO LEITE NOVAES JUNIOR OAB - PR10855 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BUENO DA SILVA (REQUERIDO)

 

1000110-78.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 21 de janeiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004371-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARA PRISCILA FORSTER FRITSCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACSON CELIO LUIZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

 

1004371-57.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR AS PARTES PARA SE COMPROMETEREM EM 

TRAZER SEUS CLIENTES À AUDIÊNCIA DESIGNADA, INDEPENDENTE DE 

INTIMAÇÃO, OU PROMOVAM O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

INTIMAÇÃO DAS MESMAS A FIM DE COMPARECER À AUDIÊNCIA, uma 

vez que não há serviço de entrega de correspondência nos Bairros onde 

as partes residem,tampouco se trata de processo que tramita sob o pálio 

da justiça gratuita.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003675-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON CELIO LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

LARA GALGANI DE MELO OAB - SC10690-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMARA PRISCILA FORSTER FRITSCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

 

1003675-55.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR AS PARTES PARA SE COMPROMETEREM EM 

TRAZER SEUS CLIENTES À AUDIÊNCIA DESIGNADA, INDEPENDENTE DE 

INTIMAÇÃO, OU PROMOVAM O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

INTIMAÇÃO DAS MESMAS A FIM DE COMPARECER À AUDIÊNCIA, uma 

vez que não há serviço de entrega de correspondência nos Bairros onde 

as partes residem,tampouco se trata de processo que tramita sob o pálio 

da justiça gratuita.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004383-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER MARTINEZ ORTIGOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO(A))

VICTOR SANCHES GURGEL OAB - SP338813 (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

1004383-71.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes para que, no prazo comum de 15, 

manifestem-se acerca do Laudo Pericial.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1006775-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FONSECA ANTONELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., INTIME-SE a parte autora para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, impugnar a contestação. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1004817-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA COSTA NEVES (REQUERENTE)

HELIO PEREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZOLDINO CASAL BATISTA NETO (REQUERIDO)

IRACILDA GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BENOITE OLIVEIRA MENDONÇA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

JUSCELITO DONIZETE DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1004817-94.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para que proceda a 

distribuição da Carta Precatória expedida, comprovando-se nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49344 Nr: 6577-13.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LOURIÊ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA SILVA ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/PR 59.659, PAULO CÉSAR TAVELLA NAVEGA - 

OAB:259251, VERA CECILIA CAMARGO DE S FERREIRA MONTE - 

OAB:128132

 Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor habilitar seu crédito 

junto ao Juízo recuperacional.Preclusas as vias recursais, emita-se 

cert idão de crédito ao reclamante,  arquivando-se,  na 

sequência.EXPEÇA-SE certidão para habilitação do crédito junto à 

recuperação judicial, ARQUIVANDO-SE o feito, na sequência.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.ÀS PROVIDÊNCIAS.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Sorriso/MT, ___de janeiro de 2020.DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 57351 Nr: 1179-17.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEOCIR BERTICELLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF 

NEUMANN - OAB:11894/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, 

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Processo nº 57351

Vistos etc.,

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada dos documentos necessários.

Requer ainda a nomeação de perito para elaboração dos cálculos de 

liquidação.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, querendo, APRESENTAR CONTESTAÇÃO.

Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para 

que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste.

 Após, DETERMINO sejam os presentes autos remetidos ao contador do 

Juízo, para que proceda aos cálculos nos termos da sentença prolatada, 

com base nos documentos juntados.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT,___, de _________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80861 Nr: 166-46.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL BERNARDI, IVANDRÉ GARCIA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 ANTE O RETORNO DOS AUTOS DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 482, XII, § 7º, I – CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

INTERESSADA, A FIM DE REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

Simone Gavasso

Estagiaria

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 83554 Nr: 2608-82.2011.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO HOFFMANN, MARIA YONE 

HOFFMANN, CRISTIANO HOFFMANN, ADRIANA HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538/A

 Código nº: 83554Vistos, etc.Às fls. 118/133 e 139/140, a parte exequente 

pugnou pela conversão da presente execução de entrega de coisa incerta 

para execução por quantia certa do montante atualizado de R$ 

860.429,98, bem como penhora de valores via Bacenjud e pela a busca de 

veículos via Renajud, entre outros.Sendo assim, tendo em vista que o 

produto não foi encontrado pelo Oficial de Justiça (fl.112), DEFIRO o 

pedido da parte exequente e converto o rito processual para EXECUÇÃO 

POR QUANTIA CERTA, na forma da planilha de débito de fl.140.Nesta 

toada, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de sues advogados 

constituídos, para que, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, efetue o pagamento 

do débito, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para 

satisfação da dívida.FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do CPC).Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido 

no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 

honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015).Não paga a dívida no 

prazo legal, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, nas contas 

bancárias dos executados, nos termos do artigo 854 do CPC.1

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110185 Nr: 2426-91.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANDINI & PANDINI LTDA - PANDINI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, ADAIR ALBERTO PANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200/MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16.595/MS, 

C R I S T I A N A  V A S C O N S E L O S  B O R G E S  M A R T I N S  - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, 

FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953, LARISSA MARQUES BRANDÃO 

- OAB:19574, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, YANA 

CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, para recolher a gui para 

emissão da do Termo de Penhora, conforme deferido às fls.100, bem 

como, para que traga aos autos, matrícula do imóvel atualizada, no prazo 

legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36545 Nr: 5660-62.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PARZIANELLO, ROSANE 

MARIA BUENO PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Autos nº: 5660-62.2006.811.0040

 Código n°: 36545

Vistos, etc.

Inicialmente, PROCEDA-SE Sra. Gestora Judiciária com a regularização da 

representação processual do exequente, observando-se a petição de fl. 

254.

Inobstante o pedido do exequente, verifico que foi determinada a 

suspensão do leilão designado para o dia 14/12/2018 (fls. 200), bem como 

o a suspensão da execução até notícia do julgamento dos embargos de 

declaração ou nova decisão revogando a suspensão (fls. 198/199).

INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso-MT, _____ de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 187762 Nr: 2777-25.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELINHO DOS SANTOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84314/SP

 Código nº 187762

Vistos etc.,

Antes de apreciar o pedido de fls. 34/36, INTIME-SE a parte 

exequente/embargante para impulsionar o feito trazendo o cálculo 

atualizado do débito, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ____, de _________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 26571 Nr: 1114-95.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Código Apolo nº: 26571

Vistos, etc.

INTIME-SE o executado do pedido de adjudicação às fls. 114/118, nos 

termos do art. 876, §1º, I, do NCPC, bem como para se manifestar sobre 

os novos cálculos apresentados.

Decorrido o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS após a intimação dos 

executados, venham os autos conclusos para os fins do art. 877 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT,___, de _________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60384 Nr: 3681-26.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISIANE SOFIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZE AUGUSTO CORRETORA E ADMIN. DE 

SEGUROS LTDA, VIDA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:49473/PR, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, PAULO 

SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

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

processuais no valor de R$ 1.842,14 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 278/280, sendo que o valor de R$ 921,07 refere-se as 

custas e o valor de R$ 921,07 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10547 Nr: 2336-74.2000.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO PREIMA, MARCELINO JOSE 

FILIPETTO, ODEMIO TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA 

BRAGA - OAB:7280-B, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, 

LAURI ANTONIO STUANI - OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 03/03/2020 às 13h30min.., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86939 Nr: 6411-73.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACOMINA REOLON CARLOT, GILBERTO CARLOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

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

processuais no valor de R$ 557,09 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de FLS. 215/223, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 143,69 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 
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finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000110-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIO LEITE NOVAES JUNIOR OAB - PR10855 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BUENO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1000110-78.2020.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de petição 

fundada no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei n. 911/1969, que estabelece 

normas de processo sobre alienação fiduciária. Dispõe o referido 

normativo, verbis: Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde 

que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada 

pela Lei nº 13.043, de 2014) (...) § 12. A parte interessada poderá 

requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo 

com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca 

distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento 

conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do 

despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo. (Incluído pela 

Lei nº 13.043, de 2014). Portanto, depreende-se que para o deferimento 

do pedido, há necessidade da juntada de cópia da petição inicial da ação 

e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e 

apreensão do veículo. No caso em análise, a parte autora informa que 

distribuiu a ação de Busca e apreensão com pedido de liminar na Comarca 

da Região Metropolitana de Curitiba – Foro Central de Curitiba/PR – 21ª 

vara Cível (processo nº 005474-67.2019.8.16.0194) e que houve o 

deferimento da liminar, com a consequente expedição do mandado de 

busca e apreensão. Juntou a petição inicial e a decisão que deferiu o 

pedido liminar proferida pelo juízo da ação principal. Requer, ao final, a 

imediata expedição do mandado de busca e apreensão, para dar 

cumprimento no local informado. É O RELATÓRIO. DECIDO. Tendo em vista 

que o requerente juntou os documentos exigidos pelo artigo 3º, § 12, do 

Decreto-Lei n. 911/1969, bem como comprovou o pagamento da diligência 

requerida, DETERMINO que seja dado integral cumprimento à medida 

LIMINAR deferida no processo nº 005474-67.2019.8.16.0194, que tramita 

perante a Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Foro Central de 

Curitiba/PR – 21ª vara Cível, no endereço BR 163, 714, Primaverinha, 

Sorriso/MT, CEP 78890-000, devendo o mandado observar as 

determinações exaradas por aquele juízo, as quais transcrevo abaixo: (...) 

3. Assim, comprovada documentalmente a mora (ref. 1.9), decorrente do 

vencimento do prazo cumulada com a sua regular constituição (Súmula nº 

72, STJ) DEFIRO LIMINARMENTE a medida postulada. 4. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se os veículos descritos na 

inicial, em mãos do depositário indicado na petição inicial (art. 3º, caput, 

Decreto-lei nº 911/69). 5. Em alinho a orientação jurisprudencial 

consolidada, sob a égide dos Recursos Especiais Repetitivos, mais 

especificadamente no Resp n. 1.418.593/MS, de Relatoria do Ministro Luis 

Felipe Salomão, o STJ assentiu que a purgação da mora se equivale às 

prestações vencidas e vincendas. (Informativo n. 540, de 28/05/2014 – 

Julgamento em 14/05/2014). 5.1. Não obstante, e por apreço a 

consolidação da jurisprudência da 2ª Seção do STJ no RESP 

1.622.555/MG, tenho que a purgação da mora na forma acima detalhada 

não poderá abranger apenas as vencidas, a despeito da proximidade 

entre o seu termo final, já que restou assentado nesse julgado que "não 

se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação 

fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. STJ. 2ª Seção. 

REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco 

Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017 (Info 599)." 6. Expeça-se mandado 

de busca e apreensão na forma requisitada e no endereço declinado na 

inicial, depositando-se o bem em mãos do autor, ou preposto autorizado 

para tanto, inclusive com os documentos administrativos (§º 14º, art. 3º - 

DL), devendo-se aguardar por 05 (cinco) dias eventual notícia de 

purgação da mora (item 5 supra) a qual deverá ser acrescida dos 

encargos contratuais, custas processuais e honorários advocatícios, já 

arbitrados, para a hipótese de pronta quitação, em 10% (dez por cento) do 

débito pendente até a citação. 7. Executada a liminar, cite-se a parte 

requerida para apresentar resposta no prazo de quinze dias (DL, art. 3º, 

§3º - O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias 

da execução da liminar), autorizada a purgação no prazo de cinco dias. 

7.1. Não havendo purgação da mora no prazo de cinco dias, advirta-se, 

ostensivamente, que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

consolidar-se-ão em favor do credor fiduciário. (art. 3º, §1º DL 911/69) 8. 

Anote-se no mandado que, não havendo contestação, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor (CPC, art. 344). 9. Autorizo o 

Senhor Oficial de Justiça a proceder, em sendo necessário, de acordo 

com o que prevê o artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 10. Se o 

bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, 

a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na 

forma prevista pelo DL.911/69 em seus artigos 4º e 5º. 10.1. Ante a 

previsão legal, havendo notícia da localização do bem em comarca distinta, 

caberá a parte autora as diligências naquele juízo para fins de 

cumprimento da medida liminar deferida, dispensando-se a expedição de 

carta precatória, nos termos do §º 12 do art. 3º do Decreto-Lei 911/69. 11. 

Em havendo contestação, intime-se a parte autora para que apresente 

impugnação no prazo decendial. 12. No mesmo prazo, especifiquem as 

partes, querendo, as provas que efetivamente pretendem produzir, 

indicando, de logo, a relevância e a pertinência das que forem requeridas, 

sob pena de indeferimento (CPC, art. 370). Havendo requerimento de 

prova pericial, no prazo assinalado devem as partes declinar sua 

importância, alcance e finalidade para o deslinde da questão. Para tanto, 

assinalo que: "descabe confundir o protesto pela produção de prova com 

o requerimento específico, quando a parte interessada deve justificar a 

necessidade da prova pretendida" (STF – Pleno – ACO 445-4-ES, AgREG, 

rel. Min. Marco Aurélio, j. 4.6.98, DJU 28.8.98, 1a Seção, p. 03). 13. Por fim, 

retornem conclusos para designação de audiência, decisão saneadora, ou 

sentença, a depender do conteúdo das manifestações das partes. Após 

realização da diligência, certifique-se e ENCAMINHE-SE os presentes 

autos nº Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Foro Central de 

Curitiba/PR – 21ª vara Cível, processo nº 005474-67.2019.8.16.0194, 

procedendo com as baixas necessárias e homenagens de estilo. 

CUMPRA-SE. AS PROVIDÊNCIAS. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004820-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE AIRES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

RUTILEIA FERREIRA DE MENDONCA BRITO OAB - 522.268.081-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA 

PROVISÓRIA ajuizada por ESPÓLIO DE AIRES BRITO, representado pela 

inventariante RUTILEIA FERREIRA DE MENDONÇA BRITO em desfavor de 

POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, ambos qualificados nos autos. Alega 

que celebrou contrato particular de promessa de compra e venda com a 

empresa requerida em 30.09.2014, tendo como objeto um Lote n° 28, 

quadra 06, loteamento Residencial Santa Clara, localizado nesta urbe. 

Aduz que o pagamento ficou pactuado em uma parcela de entrada à vista 

(R$ 2.560,00) e outras 144 (cento e quarenta e quatro) prestações 

mensais sucessivas de R$ 648,90, com reajuste anual pelo INPC e taxa de 
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6%. Assevera que, em que pese continuar efetuando os pagamentos das 

parcelas, pretende corrigir algumas ilegalidade/vícios que a parte 

requerida vem exigindo, pois as parcelas sofrem reajustes anuais pelo 

INPC e acréscimo de 6% ano, e este último não tem especificação do que 

significa, razão pela qual pretende exclui-lo do contrato. Ademais, 

prossegue afirmando que, o índice correto para o reajuste das parcelas 

seria o IGP-M, conforme previsto na cláusula b.1.5, que se faz de forma 

anual. Sustenta que cláusula quinta também merece revisão, uma vez que 

prevê multa convencional de 10%, em caso de inadimplemento/atraso 

contratual, porém, afirma que esta não pode ultrapassar 2% ao valor das 

prestações em atraso. Pugna, liminarmente, pela concessão da tutela 

provisória antecipada, concedendo liminar, inaudita altera parts a fim de 

efetuar depósito judicial do valor corresponde da mensalidade composta 

em contrato R$648,90 (seiscentos e quarenta oito reais com noventa 

centavos). A inicial veio acompanhada por documentos. No ID 10509517, 

determinou a intimação da parte autora com o fim de comprovar, 

documentalmente, a necessidade da concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Manifestação da parte autora nos IDs 

10963468 e 10970012. Em seguida, ao analisar os documentos juntados 

pela parte autora, este Juízo entendeu por indeferir a justiça gratuita, 

determinado sua intimação para efetuar o recolhimento das custas 

judiciais (ID 12845906). Ao ID 14950002 e ID 15698987, foi noticiada a 

morte da parte autora, razão pela qual, foi pugnada a habilitação da 

inventariante. O pleito foi deferido (ID 16208023), determinando a inclusão 

da inventariante; correção do valor da causa, bem como intimação da 

parte autora para recolher as custas. Após, a parte autora juntou decisão 

do processo de inventário que foi concedida a justiça gratuita, pugnando 

novamente pelo deferimento do referido benefício ou pagamento no final 

da demanda. É o relatório. DECIDO Pois bem. Preenchidos os requisitos 

dos artigos 319 e 320 do CPC, RECEBO a petição inicial. DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, podendo ser revogado a 

qualquer momento acaso ocorra alterações mas condições expostas, os 

termos dos artigos 98 e 99, §3° do CPC. Passo, pois, à análise da tutela de 

urgência. Com efeito, dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo 

Civil, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é 

possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 

300, § 3º, CPC). Em suma: é necessário demonstrar o “fumus boni juris” 

(probabilidade do direito alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano 

irreparável). No caso em análise, verifica-se que as partes celebraram 

contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel 

mediante pagamento em prestações mensais, sendo que a autora 

pretende revisar as cláusulas contratuais, pois entende que estão em 

discordância com as normas consumerista, bem como fora do que é 

praticado no mercado. Analisando os documentos acostados à inicial, em 

juízo de cognição sumária, verifico que não restou demonstrado a 

probabilidade do direito da parte requerente, notadamente porque o 

contrato descreve todos os encargos incidentes, não havendo omissão 

quanto ao valor a ser cobrado. Ademais, a parte autora alega na inicial 

que firmou contrato em 30.09.2014, com o pagamento em uma parcela de 

entrada à vista de R$ 2.560,00 e outras 144 (cento e quarenta e quatro) 

prestações mensais sucessivas de R$ 648,90, com reajuste anual pelo 

INPC e taxa de 6%, contudo, somente em 30 de outubro de 2017 ajuizou a 

presente ação com o fim de revisar as cláusulas do contrato. Diante do 

exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

a antecipação dos efeitos da tutela. Em prosseguimento ao feito, CITE-SE a 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente de que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo a requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes na audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do 

§ 8.º do art. 334 do CPC. Havendo autocomposição entre as partes após o 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação; não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá a requerida 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito.

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1005296-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA OAB - MT6934/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005296-19.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

CECILIA BREZOLIN CRESTANI REU: WILMAR CRESTANI Vistos etc., 1. Da 

incidência de honorários sobre as verbas em atraso Consta no ID n.º 

25944891 a manifestação da exequente, na qual pugna pela manutenção 

da ordem de prisão em desfavor do executado, sob a alegação de 

adimplemento parcial do débito. Pois bem, inicialmente, destaco o art. 528, 

§ 3º do CPC: Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao 

pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe 

alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o 

executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. § 3º Se o executado 

não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de 

mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. Da leitura 

do artigo retro destacado é possível inferir que não há previsão legal para 

incidência de honorários advocatícios sobre os débitos alimentares em 

atraso, ou seja, optando a credora pelo rito da coerção pessoal, não há 

que se falar em incidência de honorários, como é admitido no rito da 

expropriação, caso contrário, admitir-se-ia, um desvio de finalidade da 

ação de execução de alimentos, ou seja, seria possibilitada a prisão do 

devedor com base em dívida diversa da alimentar. Com isso, INDEFIRO o 

pedido de manutenção da prisão com base no cálculo apresentado no ID 

n.º 25944891 e, consequentemente, afasto a incidência de honorários 

advocatícios sobre o valor dos alimentos em atraso. Com o fim de 

elucidação, destaco que eventuais honorários advocatícios poderão incidir 

ao final da lide, nos termos do art. 85 do CPC. Por fim, DEFIRO a baixa do 

registro nos órgãos de proteção ao crédito em desfavor do executado, 

conforme pedido de ID n.º 26561737, para tanto, expeça-se ofício. 

INDEFIRO o pedido do executado para remessa do feito ao contador 

judicial, tendo em vista que, além de se tratar de cálculo simples, compete 

à parte atualizar o débito e efetuar o pagamento, sendo que, somente 

seria necessária a remessa do feito à contadoria em caso de divergência 

de cálculo entre as partes. Após, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se, requerendo o que entender de 

direito, consignando que sua inércia será entendida como anuência tácita 

da quitação do débito alimentar, com a consequente extinção do presente 

feito. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003199-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO BONFANTI TREIN OAB - MT25451/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))
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JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003199-46.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: EDER RODRIGUES CARDOSO REQUERIDO: LIANARA 

GAZIERO CARDOSO Vistos etc., Inicialmente, o MPE pugnou pela 

realização de estudo psicossocial anteriormente à manifestação quanto ao 

pedido de tutela perquirido nos autos, contudo, deixo de designar o 

referido estudo, visto que nos autos n.º 1007052-63.2019.8.11.0040, que 

possui como objeto matéria semelhando a aqui discutida (regulamentação 

de visita assistida), já fora determinada a realização de estudo, sendo que 

o laudo naquele juntado será neste aproveitado. Destaca-se que não é o 

caso de litispendência entre as ações. Com isso, para análise da liminar 

nestes autos requerida, aguarde-se a juntada do laudo do estudo 

psicossocial já determinado nos autos n.º 1007052-63.2019.8.11.0040, 

sendo que, quando concluído o estudo naquele, oportunamente, proceda a 

secretaria com a juntada do laudo nestes autos também. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do CPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003466-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. W. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003466-18.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

SUELY CAVALCANTE SOARES REU: ILOIR SADI WERKHAUSEN Vistos 

etc., Entre um ato e outro realizou-se sessão de mediação judicial, 

oportunidade em que as partes celebraram acordo, pugnando por sua 

homologação judicial, bem como pela extinção do feito com renúncia ao 

prazo recursal. Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais 

disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o 

acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes. 

Honorários, se houver, na forma do acordo pactuado. Em não dispondo o 

acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 90, § 2º do CPC, 

observando-se eventual AJG deferida à parte, oportunidade em que ficará 

suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. P.C. Às 

providências. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007003-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007003-56.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ANTONIO ALBINO DE MATOS Vistos etc., 

Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de desistência da ação 

(ID n.º 23147650). DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre um 

ato e outro, antes mesmo da citação da parte contrária, a parte requerente 

apresentou pedido expresso de desistência da ação, pugnando pela 

extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não tendo havido 

citação, torna-se desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, 

conforme inteligência do art. 485, § 4º, do CPC. Desta maneira, acolho o 

pedido de desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais remanescentes se houver, pela parte autora. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se 

os autos. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008087-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIVA DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINHA FERREIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA NEIVA DE MELLO (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1008087-58.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA NEIVA DE MELLO REQUERIDO: ROSINHA FERREIRA 

GUIMARAES Vistos etc., Trata-se de ação cível proposta por MARIA 

NEIVA DE MELLO em face de ROSINHA FERREIRA GUIMARAES, ambos 

qualificados nos autos. A inicial veio acompanhada por documentos. Em 

11/12/2019 este juízo determinou a emenda à inicial para comprovação da 

hipossuficiência ou recolhimento das custas iniciais (ID n.º 26392821). 

Manifestação pela desistência da ação no ID n.º 21365732. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, verifico que o caso é de 

cancelamento da inicial, uma vez que regularmente intimada para emendar 

a petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, 

especificamente para trazer aos autos o recolhimento das custas iniciais 

ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, a parte autora desistiu da 

ação. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, 

com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil, determinando, consequentemente, o cancelamento da distribuição. 

Sem condenação em custas e honorários. Com fundamento no art. 914 e 

915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

sendo desnecessária a intimação das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008356-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. I. E. C. D. P. A. L. -. E. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1008356-97.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: VECELLER 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

Vistos etc., Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de 

desistência da ação (ID n.º 27220143). DECIDO. Compulsando os autos, 

verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da citação da parte 

contrária, a parte requerente apresentou pedido expresso de desistência 

da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar 

que, não tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da 

parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do CPC. 

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 
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forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas e 

despesas processuais remanescentes se houver, pela parte autora. Sem 

condenação em honorários advocatícios, visto que ausente de 

triangularização processual no presente feito. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006660-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

ANA PAULA VIGANO OAB - 711.570.851-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO FERREIRA BOHLER DE OLIVEIRA OAB - SP165569 

(ADVOGADO(A))

BRUNO FERREIRA BOHLER DE OLIVEIRA OAB - SP226497 

(ADVOGADO(A))

HELOISA FERREIRA BOHLER DE OLIVEIRA OAB - SP243930 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006660-60.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FERNAO VIGANO SE OLIVEIRA REPRESENTANTE: ANA PAULA VIGANO 

RÉU: ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA Vistos etc., Em prosseguimento ao 

feito, especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003627-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA DUARTE COELHO LIBONI OAB - SP240907 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. R. S. (REU)

P. F. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003627-28.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCELO RIBEIRO SOARES RÉU: PAULA FIORILI SALIONI, MIGUEL 

SALIONI RIBEIRO SOARES Vistos etc., Em prosseguimento ao feito, 

especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003102-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BONFANTI TREIN OAB - MT25451/O (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

SIMONE CRISTINA MAIER OAB - MT26746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003102-46.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: ELIANE DE RAMOS REQUERIDO: AGNALDO CHICHANOSKI 

Vistos etc. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em 

igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na 

forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000233-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA LEHRBACH (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000233-13.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDECIR DOS SANTOS RÉU: FATIMA LEHRBACH Vistos etc. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006563-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON DE LIMA (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1006563 -26 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 
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Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 20/01/2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004220-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. I. A. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH DE MORAES GODOI OAB - MT24807/O (ADVOGADO(A))

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT16716 (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO SOLIGO OAB - MS2464-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004220-91.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA 

EXECUTADO: MARCO ANTONIO PARZIANELLO Vistos etc., Entre um ato e 

outro as partes se compuseram amigavelmente (ID n.º 27916816). Em 

análise ao acordo, vislumbro que as partes são capazes, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não identificando qualquer 

indicativo de vícios no consentimento, razão pela qual a homologação da 

avença é medida que se impõe. Os autos vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que as partes pugnam pela homologação 

judicial do acordo entabulado. Mister discorrer que a atividade jurisdicional 

tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos 

litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo 

autocomposição entre as partes nada mais resta, senão, homologá-lo. Por 

todo exposto e, tendo em vista que as partes transigiram com vistas à 

solução da demanda existente entre elas, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ressalto que 

em caso de inadimplemento do acordo, a parte credora poderá ingressar 

com o competente cumprimento de sentença (art. 515, III, CPC). 

Honorários, se houver, na forma transigida pelas partes no acordo. Em 

não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 90, 

§ 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à parte, oportunidade 

em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes, 

ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005907-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLASH SERV. E COM. DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. 

- ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA OAB - MT24382/O (ADVOGADO(A))

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO BRANDOLLI PILAR (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1005907 -69 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar o autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 

20/01/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008815-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON RAMOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1008815 -02 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 20/01/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008820-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBER BALDOINO ALVES (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1008820 -24 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 20/01/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008941-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PARZIANELLO II (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROBUSINESS AGROINDUSTRIAL EIRELI (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1008941 -52 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". Sorriso/MT, 21/01/2020.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008977-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIANEY ITAJANA SCHWANN OAB - MT27009/O (ADVOGADO(A))

JORGE GARCIA MARONEZE OAB - MT26035/O-O (ADVOGADO(A))

VALDISEIA MIRNA SCHWANN OAB - MT19680/E (ADVOGADO(A))

VANIA CAROLINE SCHWANN OAB - MT24886/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. A. W. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008977-94.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: RENATO WITECK REQUERIDO: JOANETE FRANCISCO DE 

ARAUJO WITECK Vistos etc., Sem delongas, verifica-se que os 

documentos que instruem a inicial se revelam, em tese, como 

incompatíveis com a condição de hipossuficiência econômico-financeira 

que a norma processual exige para a concessão das benesses da justiça 

gratuita. Nesse tocante, determina o art. 99, § 2º, do CPC, que “o juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

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

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, com 

fundamento no art. 99, § 2º, do CPC, concedo à parte autora o prazo de 

15 (quinze) dias para a comprovação concreta dos requisitos necessários 

à concessão do benefício da gratuidade ou para o imediato recolhimento 

das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008933-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO 

VANGUARDA DA REGIAO DAS CATARATAS DO IGUACU E VALE DO 

PARAIBA-SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ignis Cardoso dos Santos OAB - PR12415 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEIR ADRIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1008933 -75 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 21/01/2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001449-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL PERONDI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ48237-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001449-09.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: HOTEL PERONDI LTDA - ME REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc., Em prosseguimento ao feito, 

especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001134-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ZIBETTI FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH OAB - PR35463 

(ADVOGADO(A))

RUI FERRAZ PACIORNIK OAB - PR34933 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001134-78.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: ADRIANA ZIBETTI FRANCIO REQUERIDO: TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Vistos etc., Em prosseguimento ao feito, especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001894-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO CORREA LINS BAHIA OAB - RS45689 (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANTONIO TUFVESSON GUARIGLIA OAB - RS51154 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A. (REU)

 

Processo  n º  1001894 -27 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de cancelar a 

audiência de conciliação designada no ID nº 19099817, diante do pedido 

constante no ID nº 19416473, que reitera a inicial, por não ter interesse de 

realização de audiência de conciliação, conforme preceitua o CPC. 

Sorriso/MT, 15/04/2019. MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA 

Técnico(a)/Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000962-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORMINDO SOARES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1000962 -39 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

17 DE MAIO DE 2019, às 16h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 27/02/2019. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000060-52.2020.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO OAB - GO17394 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000060-52.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

REQUERIDO: RAQUEL CARDOSO DOS SANTOS Vistos etc., 1.) Se 

preenchidos os requisitos legais, CUMPRA-SE, conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado para todos os efeitos. 2.) Havendo 

documento faltante, solicite-se o envio junto ao juízo de origem, sob pena 

de devolução da missiva independentemente de cumprimento. 3.) Não 

sendo hipótese de gratuidade judiciária/AJG, proceda a intimação da parte 

interessada para recolhimento das custas judiciais, se necessário, sob 

pena de devolução da missiva independentemente de cumprimento. 4.) 

Cumprida integralmente a medida deprecada, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000040-61.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SMAIL DE MORAES OAB - PR63694 (ADVOGADO(A))

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS BRITTO BUKOSKI (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1000040 -61 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 21/01/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007896-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELI PASTORELO BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REU)

 

Processo  n º  1007896 -13 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

20 DE MARÇO DE 2020, às 17h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 21/01/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007576-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDINES MOLINARI SIMONETTI (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1007576 -60 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 21/01/2020.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000137-61.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS PASCHOAL RIBEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FORUM DA COMARCA DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000137-61.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: SEBASTIAO CARLOS 

PASCHOAL RIBEIRO Vistos etc., 1.) Se preenchidos os requisitos legais, 

CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia como mandado para 

todos os efeitos. 2.) Havendo documento faltante, solicite-se o envio junto 

ao juízo de origem, sob pena de devolução da missiva independentemente 

de cumprimento. 3.) Não sendo hipótese de gratuidade judiciária/AJG, 

proceda a intimação da parte interessada para recolhimento das custas 

judiciais, se necessário, sob pena de devolução da missiva 

independentemente de cumprimento. 4.) Cumprida integralmente a medida 

deprecada, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e 

baixas de estilo. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1005307-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RAVANELLO OAB - MT3291/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005307-48.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO AUGUSTO COELHO REU: LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICAS 

LTDA Vistos etc., O presente feito fora distribuído perante o Juízo da 1ª 

Vara Cível desta Comarca, a qual remeteu o feito à esta Vara Cível em 

virtude de suposta conexão ocorrida entre os presentes autos e o de n.º 

1004252-33.2017.8.11.0040, conforme Decisão de ID n.º 23018584. 

Ocorre que os autos n.º 1004252-33.2017.8.11.0040 já se encontra com 

sentença com resolução de mérito devidamente transitada em julgado, 

com, inclusive, arquivamento do feito. Com isso, nos termos do art. 55, § 

1º do CPC, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a remessa do 

presente feito ao Juízo da 1ª Vara Cível para regular trâmite, eis que lá 

fora distribuído originariamente. CUMPRA-SE. Às providências. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005806-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. E. C. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005806-03.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: LUCIANA MAGNABOSCO REQUERIDO: FUNDACAO 

EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO Vistos etc., Autos com trâmite 

correto e regular até o momento, motivo pelo qual passo ao SANEAMENTO 

DO FEITO, na forma do artigo 357 do CPC. As partes litigantes são 

legítimas, não havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a 

serem corrigidas. Conseguinte, não havendo preliminares ou outras 

questões a serem apreciadas, ou ainda, irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO O FEITO SANEADO. Fixo como pontos 

controvertidos a: 1) a comprovação da suposta agressão perpetrada pela 

professora em desfavor do infante e; 2) o dever de indenizar em virtude 

do ato praticado. DEFIRO a produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal das partes. Para tanto, designo audiência instrução e julgamento 

para o dia 07 de maio de 2020, às 16h20min. Consigno que, deverão as 

partes depositar o rol em cartório, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como 

informar sobre o uso das prerrogativas do § 2º do artigo 455, CPC. Caso 

contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses previstas no §4º, do mesmo 

dispositivo. Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus 

patronos, intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento 

pessoal pela parte contrária, constando do mandado que se presumirão 

confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001508-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar o patrono da parte 

embargada, para, querendo, apresentar impugnação aos embargos, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001000-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. ENGLER & CIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

EFETUAR A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO ENDEREÇO DA PARTE 

REQUERIDA JUNTO AO PJE, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004341-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAITER TIECHER (AUTOR(A))

RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO NASSAR FRUTUOSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 01 de DEZEMBRO de 

2017,  às 09 horas,  para rea l ização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000921-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. F. Q. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000921-77.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: NOELI FIORAVANSO QUEVEDO EXECUTADO: MARCOS 

STACKE Vistos etc., Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de 

desistência da ação (ID n.º 22470162). DECIDO. Acolho o pedido de 

desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, c.c. 775, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas, ante 

o benefício da gratuidade judiciária deferido. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001031-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR ALESSI (AUTOR(A))

ADNAN GUIOTTO ALESSI (AUTOR(A))

MAGALY ANTONIETA GUIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001031-08.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADNAN GUIOTTO ALESSI, ALTAMIR ALESSI, MAGALY ANTONIETA 

GUIOTTO RÉU: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME Vistos etc. 

Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000927-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CSJ COMERCIO DE CARNES LTDA - ME (AUTOR(A))

ELAINE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002059-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VJ AUTO CENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar o patrono da parte 

autora, para providenciar a distribuição da carta precatória expedida, via 

PJE, devendo efetivar o recolhimento das guias de custas e taxas, além de 

instruí-la em conformidade com o art. 260 do CPC. Após, deverá o patrono 

comprovar nestes autos a distribuição, no prazo de 30 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 140434 Nr: 10817-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICRED - COOPERATIVA ECON.CRED.MUTUO DOS 

MÉDICOS PROF.SAUDE DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISRAY ARTHUR SANTOS 

ALVES - OAB:18.789, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU 

CAVACANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9247/O

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

OAB:6218MT

 Código: 140434

SENTENÇA

Vistos etc.,

Diante do decurso do prazo para pagamento previsto no acordo contido 

nos autos, bem como, diante da ausência de informação acerca de 

eventual inadimplência ou descumprimento deste, a extinção da ação é 

medida que se impõe.

 Com isso, julgo extinta a presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 

90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida às partes, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.

Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das 

partes.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, ___ de janeiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 112225 Nr: 4155-55.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO FERNANDES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com isso, julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do 

art. 487, III, “b” do CPC. Ressalto que em caso de inadimplemento do 

acordo, a parte credora poderá ingressar com o cumprimento de sentença 

(art. 515, III, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 88945 Nr: 521-22.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA, CESAR 

ROBERTO SCHEVINSKI, ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388-O, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Com isso, HOMOLOGO o acordo de fls. 104/108 e seu aditamento de fl. 

122 e, consequentemente, julgo extinto o presente feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Ressalto que em caso de 

inadimplemento do acordo, a parte credora poderá ingressar com o devido 

cumprimento de sentença (art. 515, III, CPC).O cumprimento de sentença 

deverá ser realizado por meio de PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe, 

conforme prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril 

de 2018, não se justificando mais a suspenção/sobrestamento do 

presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88796 Nr: 369-71.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALVINO LOCATELLI

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

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte exequente 

para se manifestar acerca do pagamento retro, no prazo de 15 dias. 

Anoto que a inércia poderá ser entendida como concordância tácita 

acerca do adimplemento da obrigação e, consequente, extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139889 Nr: 10597-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E(FDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

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

processuais no valor de R$ 413,40 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de FLS. 77/81, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 
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comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006051-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SOUSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo 1006051-77.2018.8.11.0040 Requerente: 

Maria da Conceição Sousa dos Santos Requerido: Instituto Nacional do 

Seguro Social VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial 

anteriormente nomeado nos autos, Dr. Carlos José Borba Valiente, CRM n. 

7910, não cumpriu o encargo para o qual foi nomeado, pois, apesar de 

reiteradamente intimado pela Gestora desta 4ª Vara Cível, 

injustificadamente deixou de entregar o laudo médico da perícia realizada 

na longínqua data de 21/03/2019, revelando total despreparo profissional e 

desrespeito ao Poder Judiciário e à parte autora, determino sua 

substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do CPC, verbis: “Art. 

468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem motivo legítimo, 

deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica o senhor 

perito advertido que, caso tenha recebido qualquer quantia a título de 

pagamento integral ou adiantamento de honorários periciais, deverá 

restituir os valores de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena das sanções impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo dispositivo 

processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito substituído restituirá, no 

prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho não 

realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo 

prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de 

que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários 

poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e 

seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a 

devolução do numerário”. Destarte, considerando ser imprescindível a 

realização de prova técnica para o deslinde da controvérsia, nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Designo o dia 15 de abril de 2020, às 13h50min para 

realização da perícia, que será realizada no fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 

respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 18 de dezembro de 

2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito 

protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes 

serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006490-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELANO DOS PASSOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006490-25.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

HELANO DOS PASSOS PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Considerando que o perito 

judicial anteriormente nomeado nos autos, Dr. Carlos José Borba Valiente, 

CRM n. 7910, não cumpriu o encargo para o qual foi nomeado, pois, 

apesar de reiteradamente intimado pela Gestora desta 4ª Vara Cível, 

injustificadamente deixou de entregar o laudo médico da perícia realizada 

na longínqua data de 28/02/2019, revelando total despreparo profissional e 

desrespeito ao Poder Judiciário e à parte autora, determino sua 

substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do CPC, verbis: “Art. 

468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem motivo legítimo, 

deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica o senhor 

perito advertido que, caso tenha recebido qualquer quantia a título de 

pagamento integral ou adiantamento de honorários periciais, deverá 

restituir os valores de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena das sanções impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo dispositivo 

processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito substituído restituirá, no 

prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho não 

realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo 

prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de 

que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários 

poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e 

seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a 

devolução do numerário”. Destarte, considerando ser imprescindível a 

realização de prova técnica para o deslinde da controvérsia, nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Designo o dia 15 de abril de 2020, às 08h00min para 

realização da perícia, que será realizada no fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 

respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 17 de dezembro de 

2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito 

protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes 

serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005857-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1005857-43.2019.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Natanael de Moura, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de apreciar os 

pedidos iniciais do requerente, observo irregularidade sanável na peça 

inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, do CPC. Observo que o autor juntou aos autos um 

comprovante de endereço em nome de terceiro (id. 22860768). Logo, cabe 

ao requerente emendar a inicial para trazer aos autos o comprovante de 

endereço atualizado em seu nome, documento indispensável à propositura 

da presente ação. Assim, INTIME-SE a parte autora para que emende a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, e apresente o comprovante de 

endereço devidamente atualizado em seu nome, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000124-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELVAIR RODRIGUES GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000124-62.2020.8.11.0040. AUTOR: 

DELVAIR RODRIGUES GONCALVES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada 

por Delvair Rodrigues Gonçalves, em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. Antes de apreciar os pedidos iniciais do requerente, 

observo irregularidade sanável na peça inicial que impõe a respectiva 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC. 

Verifico que o requerente não acostou à inicial um comprovante de 

endereço devidamente atualizado em seu nome, documento indispensável 

à propositura da presente ação. Assim, INTIME-SE a parte autora para que 

emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, e apresente um 

comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008372-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SENIRA MEDINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1008372-51.2019.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Senira Medina, em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de apreciar os pedidos 

iniciais da requerente, observo irregularidade sanável na peça inicial que 

impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, do CPC. Verifico que a requerente não acostou à inicial um 

comprovante de endereço devidamente atualizado em seu nome, 

documento indispensável à propositura da presente ação. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, e apresente um comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Nada postulado, certifique-se. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008370-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA TEREZINHA LAZAROTTO CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1008370-81.2019.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Zélia Terezinha Lazarotto 

Cordeiro, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de 

apreciar os pedidos iniciais da requerente, observo irregularidade sanável 

na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, 

nos termos do art. 321, do CPC. Verifico que a requerente não acostou à 

inicial um comprovante de endereço devidamente atualizado em seu nome, 

documento indispensável à propositura da presente ação. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, e apresente um comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Nada postulado, certifique-se. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007960-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIR SAGAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1007960-23.2019.8.11.0040 Vistos ETC, 

Izair Sagais manejou o presente “Cumprimento de Sentença” em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, qualificados nos autos. Antes 

de apreciar os pedidos iniciais do requerente, observo irregularidade 

sanável na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC. Verifico que o requerente 

não juntou aos autos a procuração devidamente assinada. Logo, por se 

tratar de cumprimento de sentença ajuizado em autos apartados, deve o 

exequente cumprir o disposto no art. 1° da ORDEM DE SERVIÇO N.° 

01/2019-DF, que preconiza: “Art. 1º - Tratando-se de processos de 

conhecimento, com trânsito em julgado e encaminhados à Central de 

Arquivamento e Arrecadação (CAA) após o prazo estabelecido do art. 

611, da CNGC, para o ajuizamento de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que 

deverá ser feito via sistema PJe, caberá ao postulante instruir o pedido 

com cópia da sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões) na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento”. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar a procuração devidamente assinada, sob pena de 

indeferimento da exordial. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro 

de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007567-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NONATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1007567-98.2019.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Nelson Nonato dos Santos, 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de apreciar 

os pedidos iniciais do requerente, observo irregularidade sanável na peça 

inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, do CPC. Observo que o endereço informado na petição 

inicial e junto à autarquia ré no requerimento administrativo (id. 25632430) 

demonstra que o autor reside na comarca de Alta Floresta-MT. Logo, cabe 

ao requerente emendar a inicial para trazer aos autos um documento que 

comprove o seu endereço devidamente atualizado como sendo na cidade 

de Sorriso-MT, documento indispensável à propositura da presente ação 

nesta comarca. Assim, INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias, e apresente o comprovante de endereço 

devidamente atualizado em seu nome, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001146-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LORECI FATIMA GRAEFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000188-72.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRONILIA FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

EDSON AVELINO SANTOS OAB - 352.129.426-91 (REPRESENTANTE)

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000188-72.2020.8.11.0040. AUTOR: 

PEDRONILIA FERREIRA DA COSTA REPRESENTANTE: EDSON AVELINO 

SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

VISTOS ETC, PEDRONILIA FERREIRA DA COSTA, representada por seu 

marido e curador provisório EDSON AVELINO SANTOS, ajuíza a presente 

“Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela de Urgência” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente o restabelecimento de benefício assistencial à 

pessoa com deficiência. Aduz que possui 56 anos de idade e recebeu o 

benefício de 28/03/2012 a 01/06/2019, quando foi suspenso sem qualquer 

fundamentação, uma vez que não houve alteração da doença 

incapacitante/invalidez, nem mesmo da condição econômica. Relata que a 

autora foi diagnosticada com “doença de huntington – coreia de 

Huntington”, doença que atinge a função mental, o autocontrole e memória, 

razão pela qual teve a curatela provisória concedida ao esposo nos autos 

da ação de interdição nº 1008064-15.2019.811.0040. Narra que recorreu 

administrativamente da decisão da autarquia, contudo, o requerimento não 

foi apreciado até o momento. Requer a concessão da gratuidade da 

justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil em seus 

artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

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

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. O pedido merece ser acolhido. A tutela urgência em caráter 

liminar está amparada no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. A primeira condição para o deferimento da tutela de 

urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno 

Dantas. RT, 2015, p. 782). Em outras palavras, o autor “deve demonstrar 

que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou 

muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo 

Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 

2015, p. 472). No caso em exame, após melhor analisar o feito, concluo 

pela presença do referido pressuposto, na medida em que plausível a 

alegação da autora quanto ao estado de sua incapacidade, conforme 

apontam os laudos médicos, fotografia e demais documentos acostados 

aos autos, os quais demonstram satisfatoriamente neste momento 

processual a necessidade da concessão do benefício. Noutro giro, a 

segunda condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de 

dano – é indiscutível nos autos por se tratar de pessoa idosa, cadeirante, 

e que necessita de cuidados especiais em decorrência de seu estado de 

saúde debilitado, estando a concessão do benefício em consonância com 

um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, qual seja, a 

dignidade da pessoa humana. De outra banda, os documentos carreados 

aos autos revela que a família apresenta vulnerabilidade social, tendo em 

vista que a única renda atual, proveniente do pagamento de aposentadoria 

por invalidez recebida pelo esposo e curador da autora é de 

aproximadamente R$ 214,00 (duzentos e quatorze) reais. Tais 

circunstâncias justificam, a priori, a concessão do benefício nesta fase 

inicial do processo, para manter as condições mínimas de subsistência da 

idosa e assegurar os seus cuidados especiais necessários. Acerca do 

tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 34, 

PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N.º 10.741/03. APLICAÇÃO ANALÓGICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. 1. Conquanto o artigo 34, 

parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003, refira-se especificamente a outro 

benefício assistencial ao idoso, não vejo como restringi-lo a tal hipótese, 

deixando-se de aplicá-lo analogicamente aos casos em que verificada a 

existência de outros benefícios mínimos concedidos à pessoa idosa ou 
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deficiente, oriundos de benefício previdenciário ou assistencial. 2. O 

Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas de vários de seus 

Ministros, tem mantido decisões que excluem do cálculo da renda familiar 

per capita os valores percebidos por pessoa idosa a título de benefício 

previdenciário de renda mínima, não as considerando atentatórias à 

posição daquele Excelso Tribunal. Veja-se, v. g., a decisão do Ministro 

EROS GRAU na Reclamação 4270/RN, proposta contra decisão de Turma 

Recursal que excluía da renda per capita do grupo familiar os benefícios 

de aposentadoria e de pensão por morte recebidos pela mãe do 

interessado. No mesmo sentido: Reclamação 4156/SC, Rel. Min. EROS 

GRAU, DJU de 20-03-2006; Reclamação 3342/AP, Rel. Min. SEPÚLVEDA 

PERTENCE, DJU de 22-03-2006; Reclamação 4154/SC, Rel. Min. 

SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU de 31-03-2006); Recurso Extraordinário 

480265/RN, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJU de 16-03-2006; Reclamação 

3893/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, em 21-10-2005 (TRF4, 5ª Turma, AI 

Nº 0007247-97.2011.404.0000/PR, REL. ACÓRDÃO : Des. Federal Ricardo 

Teixeira do Valle Pereira, j. 09/08/11, D.E. 26/08/11) Ante o exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida pelo requerente, nos termos 

do art. 300 do CPC, e, de consequência, DETERMINO ao INSS que implante 

o pagamento de benefício assistencial em favor da autora, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 

(cem reais). Expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de 

Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB 

(data de início do benefício), os dados pessoais do beneficiário (nome 

completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do 

advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de cópia desta 

decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta decisão. Antes de 

determinar a citação da autarquia federal requerida, em atenção à 

Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, datada de 

01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, DETERMINO: 

Estudo socioeconômico A realização de estudo socioeconômico na 

residência da requerente, a ser realizado no prazo de 30 (trinta) dias pela 

equipe multidisciplinar desta comarca, a fim de comprovar as condições de 

habitação, bem como a composição do núcleo familiar da mesma, devendo 

ainda responder aos seguintes quesitos: a) Quem reside com a 

requerente? b) Quantas pessoas compõem o núcleo familiar da parte 

autora e grau de escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas 

trabalham? d) Qual a renda da família? e) Descreva a residência do 

requerente, quanto ao tipo de construção, quantidade de cômodos, 

aspecto e demais informações pertinentes à análise da condição 

socioeconômica do postulante. Perícia Médica A realização de perícia 

médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 

9227/MT, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). Designo o dia 10 de março de 

2020, às 11h00min para a realização da perícia, que será realizada nas 

dependências do fórum desta Comarca. A parte requerente deverá se 

apresentar para a perícia na data designada portando todos os seus 

exames. Fixo para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados. Deverá o senhor perito 

fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, atividade 

declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral anterior 

e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), bem 

como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: Exame 

Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que 

o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é 

de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável 

de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado 

(a). i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado 

(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as 

atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e quais são os exames 

clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico 

pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão 

de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 

cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o 

tempo e o eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se 

recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade 

habitual (data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Depois de cumpridas todas as determinações retro e estando 

encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para responder à 

presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO PERICIAL JUDICIAL 

e SOCIOECONÔMICO, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 20 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000171-36.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLEONICE DANIEL REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS VISTOS ETC, Cleonice Daniel ajuíza a presente “Ação Previdenciária 

c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando liminarmente a 

concessão do benefício auxílio-doença. Alega que é filiada da Previdência 

Social e se encontra incapacitada para as atividades laborativas, devido 

ao diagnóstico de “artrite específica em ambos os joelhos com diagnóstico 

de sinovite vilonodular pigmentada”, razão pela qual requereu o benefício 

administrativamente, todavia, o pedido foi negado pela autarquia ré, ao 

fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. 

Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil 

em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

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

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

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

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 
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pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 11h10min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Cientifique ainda o Sr. perito que fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de 

pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor 

perito fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, atividade 

declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral anterior 

e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), bem 

como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) Exame 

Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que 

o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é 

de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável 

de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado 

(a). i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado 

(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as 

atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e quais são os exames 

clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico 

pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão 

de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 

cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o 

tempo e o eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se 

recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade 

habitual (data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 20 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000199-04.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLAUDIR DE OLIVEIRA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Claudir de Oliveira ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando liminarmente o restabelecimento do benefício 

auxílio-doença. Alega que é filiado da Previdência Social e se encontra 

incapacitado para as atividades laborativas, razão pela qual recebeu 

auxílio-doença de 18/07/2018 a 18/09/2018. Contudo, após o pagamento 

ser indevidamente cessado, requereu novamente o benefício em 

06/12/2019 em virtude do diagnóstico de “Osteófitos marginais anteriores 

nos corpos vertebrais de L3 e L4; leve redução do espaço intervertebral 

de L2, L3 e L4; dor lombar baixa”, todavia, o pedido foi negado pela 

autarquia ré, ao fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. 

Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o 

necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de 

Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

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

da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de estar 

incapacitado para as atividades laborativas, bem como, que ao final da 

presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido 

de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os 

documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não 

vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a 

demonstração concreta da incapacidade laboral do requerente. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 11h30min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro 

no parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 

atento ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, 

aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 158 de 569



à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 21 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007094-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAMALHO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO PJe 1007094-15.2019.811.0040 VISTOS ETC, Maria 

Ramalho de Oliveira Lauton manejou o presente “Cumprimento de 

Sentença” em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS 

almejando receber a quantia de R$ 37.379,64 (trinta e sete mil, trezentos e 

setenta e nove reais com sessenta e quatro centavos) oriunda da 

condenação do executado em pagar em favor do exequente um benefício 

previdenciário nos autos nº 5348-71.2015.811.0040 (Código 129996). 

Requer a citação da autarquia executada, bem como, a concessão de 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. 

Decido. 1. Da gratuidade da justiça O Código de Processo Civil em seus 

artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

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

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” exclusivamente por pessoa 

natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita à parte postulante a 

fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, 

inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. 2. Do cumprimento de sentença Cite-se/intime-se a 

autarquia executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar os cálculos apresentados pela parte exequente (ID nº 

24851162), nos moldes do artigo 535, do Código de Processo Civil. “Art. 

535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo 

arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o 

processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do 

título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou 

cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa 

do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da 

obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou 

prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da 

sentença.” (...) Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se. Após, 

expeça-se a competente guia requisitória de pagamento de pequeno valor 

– RPV, com posterior remessa dos autos ao arquivo provisório, sem 

baixas na distribuição, até a informação do pagamento pela autarquia 

executada. Havendo impugnação, vistas à parte exequente por meio de 

seu advogado (a) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta. Empós, conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007355-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA RITTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO PJe 1007355-77.2019.811.0040 VISTOS ETC, Vera 

Lucia Pereira manejou o presente “Cumprimento de Sentença” em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS almejando receber a quantia de 

R$ 53.627,73 (cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e sete reais com 

setenta e três centavos) oriunda da condenação do executado em pagar 

em favor do exequente um benefício previdenciário nos autos nº 

10554-66.2015.811.0040 (Código 139797). Requer a citação da autarquia 

executada, bem como, a concessão de gratuidade da justiça. Instruiu a 

inicial com documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da 

justiça O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

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

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” exclusivamente por pessoa natural.” 
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Outrossim, o art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária 

exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita à parte postulante a 

fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, 

inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. 2. Do cumprimento de sentença Cite-se/intime-se a 

autarquia executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar os cálculos apresentados pela parte exequente (ID nº 

25167454), nos moldes do artigo 535, do Código de Processo Civil. “Art. 

535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo 

arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o 

processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do 

título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou 

cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa 

do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da 

obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou 

prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da 

sentença.” (...) Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se. Após, 

expeça-se a competente guia requisitória de pagamento de pequeno valor 

– RPV, com posterior remessa dos autos ao arquivo provisório, sem 

baixas na distribuição, até a informação do pagamento pela autarquia 

executada. Havendo impugnação, vistas à parte exequente por meio de 

seu advogado (a) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta. Empós, conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008822-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DOS SANTOS DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO PJe 1008822-91.2019.811.0040 VISTOS ETC, 

Raimundo dos Santos de Castro manejou o presente “Cumprimento de 

Sentença” em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS 

almejando receber a quantia de R$ 46.766,13 (quarenta e seis mil, 

setecentos e sessenta e seis reais com treze centavos) oriunda da 

condenação do executado em pagar em favor do exequente o benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez nos autos nº 

412-47.2008.811.0040 (Código 43455). Requer a citação da autarquia 

executada, bem como, a concessão de gratuidade da justiça. Instruiu a 

inicial com documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da 

justiça O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

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

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” exclusivamente por pessoa natural.” 

Outrossim, o art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária 

exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita à parte postulante a 

fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, 

inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. 2. Do cumprimento de sentença Cite-se/intime-se a 

autarquia executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar os cálculos apresentados pela parte exequente (ID nº 

27556772), nos moldes do artigo 535, do Código de Processo Civil. “Art. 

535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo 

arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o 

processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do 

título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou 

cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa 

do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da 

obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou 

prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da 

sentença.” (...) Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se. Após, 

expeça-se a competente guia requisitória de pagamento de pequeno valor 

– RPV, com posterior remessa dos autos ao arquivo provisório, sem 

baixas na distribuição, até a informação do pagamento pela autarquia 

executada. Havendo impugnação, vistas à parte exequente por meio de 

seu advogado (a) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta. Empós, conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008508-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO PJe 1008508-48.2019.811.0040 VISTOS ETC, Raquel 

de Paula Oliveira manejou o presente “Cumprimento de Sentença” em face 

do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS almejando receber a quantia 

de R$ 75.960,17 (setenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais com 

dezessete centavos) oriunda da condenação do executado em pagar em 

favor da exequente o benefício previdenciário de pensão por morte nos 
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autos nº 2273-87.2016.811.0040 (Código 146599). Requer a citação da 

autarquia executada, bem como, a concessão de gratuidade da justiça. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade 

da justiça O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

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

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” exclusivamente por pessoa natural.” 

Outrossim, o art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária 

exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita à parte postulante a 

fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, 

inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. 2. Do cumprimento de sentença Cite-se/intime-se a 

autarquia executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar os cálculos apresentados pela parte exequente (ID nº 

27091018), nos moldes do artigo 535, do Código de Processo Civil. “Art. 

535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo 

arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o 

processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do 

título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou 

cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa 

do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da 

obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou 

prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da 

sentença.” (...) Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se. Após, 

expeça-se a competente guia requisitória de pagamento de pequeno valor 

– RPV, com posterior remessa dos autos ao arquivo provisório, sem 

baixas na distribuição, até a informação do pagamento pela autarquia 

executada. Havendo impugnação, vistas à parte exequente por meio de 

seu advogado (a) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta. Empós, conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004095-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIE PREVILUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo 1004095-89.2019.811.0010 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por MARIE PREVILUS, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, qualificados nos 

autos. Recebida a inicial, o pedido de concessão de tutela de urgência foi 

deferido (ref. 21089415). Devidamente citado, o réu apresentou 

contestação (ref. 21913522). A requerente, então, apresentou réplica 

(ref. 23945355). É o relatório. Decido. Destarte, não havendo preliminares 

a serem analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. Defiro 

a produção de prova pericial. Para tanto, NOMEIO como perito o Dr. Fabio 

Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

Designo o dia 10 de março de 2020, às 10h40min para realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para comparecer à perícia na data designada, 

cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. Arbitro para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez (art. Art. 28, § 

1º, CJF-RES-2014/00305). Justifico a majoração dos honorários, em razão 

da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há 

anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados. 

Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos, nos 

termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo Civil. Os 

quesitos já foram apresentados pela parte ré. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 10 dias, apresentar os quesitos. Com a perícia nos 

autos abra-se vistas às partes a fim de que se manifestem no prazo de 10 

(dez) dias. Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos. 

Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000003-34.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALBRECHT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000003-34.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIANE ALBRECHT REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Eliane 

Albrecht em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos, almejando a concessão do benefício de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Requer a gratuidade da 

justiça. Instruiu à inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais De plano defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 
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FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. II - Da 

Prova Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal 

requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional 

de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 

14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo administrativo 

promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas 

e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias 

realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como 

perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do NCPC). iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 10h00min para 

realização da perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta 

Comarca. iv) A parte requerente deverá se apresentar para a perícia na 

data designada portando todos os seus exames. v) Cientifique ainda o Sr. 

perito que fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no 

parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento 

ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada 

de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da 

grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos 

há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados. vi) Nas 

hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais do 

processo (número do processo e vara); dados completos do periciando 

(nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade 

e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, 

nome completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); 

histórico laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, 

atividade declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral 

anterior e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), 

bem como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: vii) 

Exame Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) 

Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. viii) Depois de cumpridas 

todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a 

autarquia requerida para responder à presente demanda, fazendo-se 

acompanhar o LAUDO PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 21 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007562-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI ALOISIO LORENZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007562-76.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELOI ALOISIO LORENZ REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Eloi Aloísio Lorenz ajuíza a presente “Ação Previdenciária” 

em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados 

no autos, almejando liminarmente a concessão do benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição com cômputo de tempo especial. 

Aduz que exerceu atividade rural em regime de economia familiar entre os 

anos de 1975 a 1987, bem como, entre os anos de 1987 a 2001, quando 

exerceu atividades de caráter especial, requerendo assim, o cômputo de 

tempo das atividades especiais para a concessão do benefício. Assevera 

requereu a concessão do benefício na via administrativa, no entanto, 

negado pela autarquia ré, ao fundamento de “falta de tempo de 

contribuição até 16/12/98 ou até a data de entrada do requerimento”. 

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial 

com documentos. É o necessário. Decido. Da gratuidade da justiça De 

plano defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte requerente a fim de permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Oficie-se à agência 

local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

envio da documentação completa do requerimento administrativo 

formulado pela parte autora, bem como, informações a respeito do 

benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se 
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o necessário. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007975-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI TERESINHA FINCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007975-89.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

NELCI TERESINHA FINCO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos iniciais 

formulados pelo requerente, observo uma irregularidade na peça inicial 

que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 

do CPC. Observo que a parte autora não acostou aos autos o 

comprovante de endereço. Assim, intime-se o requerente por meio de seu 

advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e juntar 

aos autos o comprovante de endereço atualizado da parte autora, sob 

pena de indeferimento da inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008082-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

LOURDES ANA BALDUINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008082-36.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

LOURDES ANA BALDUINA, FRANCISCO CARLOS DA SILVA REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Processo n ° 

1008082-36.2019.811.0040 Requerente: Lourdes Ana Balduino e 

Francisco Carlos da Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo 

requerente, observo uma irregularidade na peça inicial que impõe sua 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. 

Observo que a parte autora não acostou aos autos o comprovante de 

endereço atualizado. Assim, intime-se o requerente por meio de seu 

advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e juntar 

aos autos o comprovante de endereço atualizado da parte autora, sob 

pena de indeferimento da inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008219-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MIGUEL THEWES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008219-18.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

CELSO MIGUEL THEWES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos iniciais 

formulados pelo requerente, observo uma irregularidade na peça inicial 

que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 

do CPC. Observo que a parte autora não acostou aos autos o 

comprovante de endereço atualizado. Assim, intime-se o requerente por 

meio de seu advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial e juntar aos autos o comprovante de endereço atualizado da parte 

autora, sob pena de indeferimento da inicial. Nada postulado, certifique-se. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008338-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR ALCINDO BUZZACARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008338-76.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADENIR ALCINDO BUZZACARO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Adenir Alcindo Buzzacaro ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária” em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados no autos, almejando liminarmente a concessão do 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Aduz que exerceu 

atividade rural em regime de economia familiar entre os anos de 1978 a 

1991, após, passou a exercer atividades na área urbana, sempre filiado 

ao Regime Geral da Previdência Social, nas modalidades de autônomo e de 

segurado empregado. Assevera requereu a concessão do benefício na 

via administrativa, no entanto, negado pela autarquia ré, ao fundamento de 

“falta de tempo de contribuição até 16/12/98 ou até a data de entrada do 

requerimento”. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. Da gratuidade 

da justiça De plano defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita à parte requerente 

a fim de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, 

inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Oficie-se à agência 

local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

envio da documentação completa do requerimento administrativo 

formulado pela parte autora, bem como, informações a respeito do 

benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se 

o necessário. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008389-87.2019.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

JOANA LUIZA CARUZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008389-87.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOANA LUIZA CARUZO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo 

requerente, observo uma irregularidade na peça inicial que impõe sua 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. 

Observo que a parte autora não acostou aos autos o comprovante de 

endereço. Assim, intime-se o requerente por meio de seu advogado (a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e juntar aos autos o 

comprovante de endereço da parte autora, sob pena de indeferimento da 

inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002783-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DE OLIVEIRA TEODORO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURA TORQUATO MACEDO (TESTEMUNHA)

SUELI DE JESUS AMAROES DA SILVA DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

SUSANA ZANATTA GOMES (TESTEMUNHA)

ELISIANIA DIAS GARLINDO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

PJe nº 1002783-83.2016.811.0040 Exequente: Ministério Público Estadual 

Executada: Simone de Oliveira Teodoro VISTOS ETC, Registro que o 

presente feito se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos 

termos do artigo 513, §1º e seguintes do Código de Processo Civil. 

Intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado (a), para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia devida descrita nos cálculos 

id. 19797120, sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 

523, § 1º do CPC e, em caso de não pagamento espontâneo, fica desde 

logo autorizado expedição de mandado de penhora e avaliação de bens a 

garantir a quitação da dívida, na forma do §3° do mesmo diploma. 

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

poderá a executada no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Código de Processo 

Civil. Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de 

impugnação ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intime-se 

o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito e requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito. Nada postulado pelo exequente, certifique-se e, sem a necessidade 

de nova determinação, remetam-se os autos à Central de Arrecadação de 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000143-68.2020.8.11.0040 VISTOS ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Ismael da Silva Soares em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando a concessão do benefício de auxílio-acidente. Requer a 

gratuidade da justiça. Instruiu à inicial com documentos. É o necessário. 

Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais De plano defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei 

de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10). Disso posto, CONCEDO à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça. II - Da Prova Pericial Antes de determinar a citação 

da autarquia federal requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do 

Conselho Nacional de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do 

Ofício Circular n. 14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do requerido 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo 

administrativo promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias 

administrativas e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, 

NOMEIO como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do NCPC). iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 10h50min 

para realização da perícia, que acontecerá nas dependências do fórum 

desta Comarca. iv) A parte requerente deverá se apresentar para a 

perícia na data designada portando todos os seus exames. v) Cientifique 

ainda o Sr. perito que fica desde já arbitrado para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vi) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: vii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 
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trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. viii) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 21 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 
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Processo nº. 1004182-98.2017.8.11.0040 Requerente: Rodrigo Linário 

Mendes Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS 

ETC., Rodrigo Linário Mendes ajuizou a presente “Ação Previdenciária de 

Concessão de Benefício de Prestação Continuada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS almejando a condenação do requerido à 

concessão do beneficio de amparo à pessoa portadora de deficiência 

física. Alegou ser portador de sequelas decorrentes de Poliomielite, 

ocorrida ainda em sua infância e a qual culminou em paralisia permanente 

de diversos músculos e lesão cerebral, incapacitando-o para o exercício 

satisfatório de qualquer atividade laborativa capaz de lhe prover o 

sustento necessário. Narrou que em 10/06/2008 requereu a concessão do 

benefício administrativamente, no entanto, negado pela autarquia ré ao 

argumento da ausência de incapacidade física. Instruiu a inicial com 

documentos. Quesitos do juízo apresentados na decisão id. 9425255. Em 

contestação (id. 10312264) o requerido arguiu como prejudicial de mérito 

os efeitos da prescrição das parcelas com vencimentos nos últimos 5 

(cinco) anos anteriores à distribuição da demanda. No mérito, a 

improcedência dos pedidos, ante a ausência de incapacidade da parte 

autora em razão da deficiência física aduzida na inicial. Juntou 

documentos e formulou quesitos para a realização de perícia médica e 

estudo socioeconômico. Réplica e quesitos pelo autor no id. 10554599. 

Estudo socioeconômico id. 11022901 Laudo médico pericial encartado no 

id. 16313463. O autor impugnou o Laudo pericial (id.16658910). O 

requerido por seu turno quedou-se silente (id. 20127938). É o necessário 

Decido. O feito encontra-se devidamente instruído a satisfazer o 

convencimento deste magistrado, não havendo, portanto, a necessidade 

da produção de outras provas senão daquelas já coligidas aos autos. 

Assim, ausentes preliminares ou questões processuais pendentes de 

análise, passo diretamente ao exame do mérito ad causam. Pretende a 

parte autora receber o benefício assistencial, previsto na Lei nº 8.742/93 

(LOAS). Dos requisitos para a concessão do benefício assistencial, 

deve-se observar o disposto no artigo 203, inciso V, da Constituição 

Federal, que garante o pagamento de 1 (um) salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei. Regulamentando o dispositivo 

Constitucional, a Lei nº 8.742/93, alterada pela Lei 12.435/2011, em seu 

artigo 20 e parágrafos estabeleceu: “Art. 20. O benefício de prestação 

continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 

tê-la provida por sua família. § 1o Para os efeitos do disposto no caput, a 

família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, 

na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, 

os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam 

sob o mesmo teto. § 2o Para efeito de concessão deste benefício, 

considera-se: I - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de 

longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade com as demais pessoas; II - impedimentos de longo 

prazo: aqueles que incapacitam a pessoa com deficiência para a vida 

independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. § 3o 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência 

ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 

quarto) do salário-mínimo. § 4o O benefício de que trata este artigo não 

pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da 

seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da 

pensão especial de natureza indenizatória. § 5o A condição de 

acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito 

do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação 

continuada. § 6o A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da 

deficiência e do grau de incapacidade, composta por avaliação médica e 

avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). § 6º A concessão do 

benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de 

impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e 

avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais 

do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 

12.470, de 2011) § 7o Na hipótese de não existirem serviços no município 

de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em 

regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar 

com tal estrutura. § 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o 

deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, 

sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o 

deferimento do pedido. § 9º A remuneração da pessoa com deficiência na 

condição de aprendiz não será considerada para fins do cálculo a que se 

refere o § 3o deste artigo. § 10. Considera-se impedimento de longo prazo, 

para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo 

mínimo de 2 (dois) anos. Algumas observações são necessárias quanto 

aos requisitos legais. No que toca à deficiência, estabelece o §2º do artigo 

20 da LOAS que deve ser entendida como aquela que acarreta o 

“impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”, entendido o longo prazo, nos termos do §10 do 

mesmo dispositivo, como “aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo 

de 2 (dois) anos”. O conceito de deficiência está intimamente ligado ao 

impedimento efetivo ou potencial para o exercício de atividade que garanta 

a própria subsistência do postulante. Vencida tal premissa, razão, em 

parte, assiste ao autor. A prova pericial colhida dos autos é suficiente 

para o fim de comprovar que sua deficiência o incapacita para o trabalho 

de forma a prover sua própria subsistência, ainda que parcialmente. 

Embora a CTPS e o extrato do CNIS do autor id. 10312266 apontem 

atividades laborativas em 2005 e entre 2014 a 2016, o atual estado 

econômico do requerente, de acordo com o estudo socioeconômico 
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produzido nos autos revela total incapacidade de manter sozinho seu 

próprio sustento ou por meio sua família, pois, como relatado, reside 

sozinho. Nessa toada, apontou o estudo nas respostas aos quesitos do 

requerido, verbis: 2 - 0 autor é portador de algum tipo de deficiência? Em 

caso positivo, qual? R: sim; Paralisia Infantil. 3 - Havendo qualquer tipo de 

deficiência por parte do autor, é possível afirmar se o mesmo o incapacita 

para a vida independente, e para o próprio trabalho? R: O autor reside 

sozinho onde o mesmo executa seus cuidados pessoais, com limitações 

devido ao seu comprometimento físico, o que o impede de exercer 

atividades laborais que dependa de esforço físico. (...) 7 - O autor não 

possui qualquer outro meio de prover sua subsistência? R: Não (...) 10- O 

autor necessita de auxilio material de estranhos para sobreviver? R: Sim 

13 - 0 requerente exerce alguma atividade laborai? R: sim 14 - Caso a 

resposta ao quesito acima seja positiva qual a atividade laborai habitual do 

requerente? R: O requerente de forma esporádica, exerce a função como 

vendedor de picolé. Aos quesitos do autor, respondeu: 4 - Se o autor 

depende da ajuda constante de terceira pessoa para a realização das 

atividades básicas e rotineiras do dia a dia, como as descritas no quesito 

01? R: o autor dentro de suas limitações físicas, devido a seu estado de 

saúde, executa suas atividades básicas com dificuldades. Se o autor 

estuda, e qual o seu rendimento escolar? R: não estuda (...) Em 

conclusão, asseverou o estudo: “IV- Parecer Diante do exposto, conforme 

entrevista realizada com o autor senhor Rodrigo Linário Mendes, o que se 

pode observar foi que o mesmo é portador de paralisia infantil, o que o 

dificulta de exercer suas atividades laborais, o limitando de prover o seu 

próprio sustento, sendo a assim apresento o Parecer Favorável quanto a 

concessão do benefício de prestação continuada- BPC, benefício 

garantido pela LOAS, onde assegura a garantia de um salário mínimo a 

pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover o seu 

sustento. (d.n.g) (...)”. Noutra banda, o laudo médico pericial igualmente 

atestou a deficiência do requente. Aos quesitos do INSS, respondeu o 

perito, verbis: “(...) 2 - Qual o atual estado de saúde do (a) autor(a)? R: O 

periciado o compareceu a perícia deambulando com dificuldade (marcha 

espástica) mas sem auxílio de órteses e próteses relatando “paralisia 

infantil ” desde os 04 anos de idade; LOC, BEG, MUC PA=1 40/100mmhg 

AP=MV + e sem ruídos adventícios AC= RR, BNF, sem sopros Sem 

deformidades e/ou déficit de adm dos membros superiores Pulsos 

periféricos presentes Sem perda de mobilidade da coluna vertebral Sem 

cacifo dos membros inferiores Espasticidade dos membros inferiores com 

flexo de ambos os joelhos Cicatriz de quadril esquerdo sem fístulas Sobe 

e desce da maca sem dificuldades (...) 5. Diga o Sr. Perito qual o 

diagnóstico se o autor esta acometido de alguma patologia? Qual? R: Sim, 

paralisia cerebral (G80), epilepsia(G40) e sequela de fratura de fêmur 

(T93) 6. Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito 

se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar? R: Clinicamente e exames 

complementares 7. Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao 

quesito anterior indicando existência de exame(s) complementar(es) 

qual(is) foi(foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)? R: Relatório médico 

do Dr. José Nerval Marques crm 3268 relatando incapacidade para 

ocupações profissionais por tempo indeterminado datado em 11/04/2016 - 

Relatório médico do Dr. Massimo C. Gurgel crm 8464 datado em 

02/03/2018 afirmando perda de força em MMII, flexo de joelhos e sequela 

de fratura do fêmur esquerdo - Laudo de EEG de 09/03/2016 com a 

seguinte conclusão: os dados obtidos neste EEG digital nos permitem 

afirmar que este exame apresenta moderada atividade irritativa elétrica 

cerebral, em surtos, difusa , com predomínio em região parieto -sagital 

esquerda e essa atividade apresenta característica epileptogênicas. (...) 

12.Diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? R: Parcial 

14.Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária? R: 

Permanente 15. Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa se a 

incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a 

recuperação laborativa? R: Permanente (...) Concluindo, respondeu: “Do 

exposto conclui-se que o pericia do se encontra com incapacidade parcial 

e permanente devido a limitação física por paralisia cerebral, epilepsia e 

sequela de fratura do fêmur esquerdo podendo o mesmo ser readaptado 

para funções leves em ambientes fechados (office boy)Verifica-se que o 

laudo pericial comprovou que o autor ao momento do requerimento 

administrativo era portador de deficiência, de modo que o impossibilitava 

exercer qualquer atividade laborativa, sendo tal incapacidade total, 

demonstrando assim que havia a necessidade da liberação do benefício 

de assistência ao deficiente para sobreviver.” Assim, analisando tanto a 

questão da deficiência como socioeconômica do requerente, concluo que 

o mesmo encontra-se impossibilitado de exercer atividade profissional 

capaz de lhe assegurar o mínimo de subsistência, portanto, preenchidos 

os requisitos legais para a concessão do benefício postulado na inicial. A 

propósito: “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. LOAS. ART. 203, V, DA CF/88. LEI 8.742/93. PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E/OU MENTAL. PERÍCIA MÉDICA. 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E VIDA INDEPENDENTE. 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu 

artigo 203, inciso V, e a Lei n. 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência 

Social) garantem um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 

prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

independentemente de contribuição à seguridade social. 2. Os requisitos 

para a concessão do benefício de prestação continuada estão 

estabelecidos no art. 20 da Lei n. 8.742/93. São eles: i) o requerente deve 

ser portador de deficiência ou ser idoso com 65 anos ou mais; ii) não 

receber benefício no âmbito da seguridade social ou de outro regime e iii) 

ter renda mensal familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo (requisito 

para aferição da miserabilidade). 3. (...) 6. A incapacidade para a vida 

laborativa deve ser entendida como incapacidade para vida independente, 

para efeitos de concessão de benefício de prestação continuada. 7. Na 

hipótese, a incapacidade da parte-autora ao trabalho e à vida 

independente restou comprovada pelo laudo médico acostado; já a 

condição de miserabilidade, nos termos alinhavados acima, encontra-se 

escudada no Estudo Social e documentos catalogados ao feito, 

autorizando, assim, a concessão do benefício vindicado, conforme 

deferido pelo juízo de piso. 8. O termo inicial do benefício deve ser fixado 

na data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da 

citação, conforme definição a respeito do tema em decisão proferida pelo 

e. STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, nos termos do 

art. 543-C do CPC, (REsp 1369165/SP), respeitados os limites do pedido 

inicial e da pretensão recursal, sob pena de violação ao princípio da ne 

reformatio in pejus. 9. Correção monetária e juros de mora nos termos do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal. 10. Os honorários advocatícios 

devem ser fixados em 10% das prestações vencidas até a prolação da 

sentença de procedência ou do acórdão que reforma a sentença de 

improcedência. Fixada a verba honorária em sentido diverso e não 

havendo interposição de recurso da parte interessa, deve ser mantida a 

condenação nos termos da r. sentença. 11. Apelação do INSS e parte 

autora não providas e remessa oficial parcialmente provida, apenas para 

que sejam observados o termo inicial do benefício e consectários legais, 

nos termos do voto. (TRF-1 - AC: 00509483820144019199, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 

29/04/2015, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/09/2015)” 

“PREVIDENCIÁRIO. AMPARO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. PARCELAS 

ATRASADAS. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E VIDA 

INDEPENDENTE COMPROVADA. PAGAMENTO DOS VALORES VENCIDOS 

DESDE A SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. 1. O artigo 203, inciso V, 

da Constituição Federal prevê a concessão de benefício assistencial no 

valor de um salário-mínimo mensal ao idoso e à pessoa portadora de 

deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria 

subsistência ou de tê-la provida por sua família. 2. O legislador ordinário 

regulamentou o benefício através da Lei 8.742/93, definindo como portador 

de deficiência, para fins da concessão do benefício, a pessoa incapaz 

para a vida independente e para o trabalho, e como família incapaz de 

prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4 

do salário-mínimo. 3. Comprovado o cumprimento dos requisitos para a 

percepção do benefício, demonstrando que a suspensão administrativa foi 

indevida, devem ser pagas as parcelas vencidas relativas ao período em 

que o benefício deixou de ser pago. 4. Na fixação dos honorários 

advocatícios, o entendimento jurisprudencial de nossos Tribunais e desta 

Egrégia Corte é no sentido de que para as ações previdenciárias devem 

ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, incidentes sobre as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ). 5. 

Remessa oficial a que se nega provimento. (TRF-5 - REOAC: 480261 SE 

0003159-33.2009.4.05.9999, Relator: Desembargador Federal Francisco 

Barros Dias, Data de Julgamento: 15/09/2009, Segunda Turma, Data de 

Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 05/10/2009 - Página: 

526 - Nº: 22 - Ano: 2009)” Entretanto, considerando que o requerente 
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entre 01/10/2014 a 18/01/2016 manteve atividade laborativa, data inclusive 

posterior ao requerimento administrativo, assim como que o laudo pericial 

não apontou de forma segura o início da incapacidade, conforme quesito 

n° 13 do réu: “Caso a resposta ao quesito nº 12 seja afirmativa diga o Sr. 

perito se é possível fixar a data do início da incapacidade? R: Não”, a 

concessão do benefício deve partir de 19/01/2016, dia seguinte à data do 

último dia de contrato de trabalho do requerente. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de concessão do BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário 

em favor de Rodrigo Linário Mendes, no valor do salário-benefício de 

acordo com a Lei n° 8.742/93, com início a partir de 19/01/2016. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Tendo em vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se e oficie-se 

o INSS por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas 

Judiciais, com todos os dados necessários do autor para que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às 

prestações vencidas a contar de 19/01/2016, serão devidos correção 

monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada 

parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, no valor que fixo de R$ 1.000,00 

(hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, 

tendo em vista que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido 

é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, §3º, 

inciso I do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 

13.105/2015. Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 

20 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001327-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELAI NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

PJe nº 1001327-30.2018.8.11.0040 Requerente: Delai Nunes da Silva 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, Delai 

Nunes da Silva ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido 

Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do benefício de auxílio-doença, 

com restabelecimento liminar do benefício. Alegou estar incapacitada para 

o trabalho, pois acometida de rotura do ligamento cruzado anterior do 

joelho direito, sendo-lhe deferido a concessão de benefício de 

auxílio-doença entre 07/08/2014 a 24/05/2015, negando, entretanto, sua 

manutenção após 01/12/2015, ao fundamento da ausência de 

incapacidade da segurada. Instruiu a inicial com documentos. A decisão id. 

12269855 deferiu a liminar para implantação do benefício postulado pelo 

prazo de 9 (nove) meses. Em contestação (id. 13067712) o requerido 

arguiu os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No 

mérito, pela improcedência dos pedidos ao fundamento da ausência de 

incapacidade laborativa da parte autora, bem como, a necessidade de 

realização de perícia médica judicial para o fim de atestar quanto a 

incapacidade aduzida na inicial. Juntou documentos e formulou quesitos. 

Réplica id. 13395902. Decisão id. 14865202 afastou a prejudicial arguida 

pelo requerido e, de outro lado, acolheu o pedido de prova pericial, 

oportunidade em foi nomeado o perito judicial. Laudo Pericial acostado id. 

17991826. A autora manifestou concordar com o laudo (id. 18294536). O 

requerido nada postulou (id. 20175773). É o necessário. Decido. Não 

havendo preliminares ou outras questões processuais pendentes de 

análise, passo diretamente ao exame do mérito ad causam. Como relatado, 

postula a requerente a concessão do benefício auxílio-doença, ao 

fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, 

deve-se observar o disposto no art. 59 da referida lei, verbis: “Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” Assim, os requisitos para concessão do 

benefício de auxílio-doença é a comprovação da incapacidade laborativa 

total ou parcial e temporária do segurado por prazo superior de mais de 15 

(quinze) dias e o cumprimento da carência, quando exigida. Vale lembrar 

que o período de carência exigido para a concessão do benefício 

postulado na inicial é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do 

art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” O período legal de carência do beneficio de auxílio-doença 

foi devidamente cumprido pela segurada, tanto é que autarquia ré lhe 

concedeu o benefício entre 07/08/2014 a 24/05/2015. Quanto à 

incapacidade laborativa momentânea da autora, bem como a necessidade 

de tratamento cirúrgico para o fim de sanar as enfermidades que 

acometem seu joelho direito, a prova pericial é conclusiva em afirmar a 

impossibilidade da segurada em retornar ao trabalho em razão das 

moléstias narradas na peça de ingresso. No exame físico geral, apontou o 

expert: “(...) II - EXAME FÍSICO GERAL O periciando estava trajada 

corretamente, lúcido e orientado no tempo e espaço, colaborativo. Bom 

estado geral, corado, hidratado e eupnéico. Paciente deambula com 

claudicação importante. Com dor referida à palpação em joelho direito. Com 

diminuição de mobilidade em coluna lombar e cervical com amplitude 

diminuída em extensão, flexão, inclinação lateral e rotação. Exame 

neurológico evidencia sensibilidade preservada e força muscular diminuída 

em membros inferiores e superiores. Boa perfusão periférica de membros 

inferiores, panturrilhas livres, sem edemas.” O laudo pericial ainda indicou 

a apresentação de exame complementar de Ressonância Magnética do 

joelho direito, com rotura completa de ligamento cruzado anterior, datado 

de abril de 2014, ou seja, a enfermidade narrada na inicial é anterior ao 

pedido de manutenção da concessão do beneficio junto à autarquia ré. 

Aos quesitos, respondeu o Sr. Perito: (...) 3). Diga o Sr. perito se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito 

descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa 

atividade? R: Empregada doméstica, realizava esforços físicos de 

moderados a intensos. 4). Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta 

sinais sugestivos de que está trabalhando, tais como sinais de exposição 

solar intensa, calosidade nãos mãos, etc. R: Não apresenta. 5). Diga o Sr. 

Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma 

patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem 

alguma incapacidade? R: Paciente tem quadro de instabilidade articular em 

joelho direito devido rotura de ligamento cruzado anterior. 6). Caso a 

resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o 

diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar? R: Diagnostico foi estabelecido 

clinicamente com auxílio de exames complementares. 7). Diga o Sr. Perito, 

no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de 

exame (s) complementar (es) qual (is) foi (foram) o (s) resultado (s) do (s) 

mesmo (s)? R: ABRIL/2014 - RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO 

DIREITO: ROTURA COMPLETA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. (...) 

10). Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se 

o(a) Autor(a) encontra -se em uso de medicação especifica para o 

diagnóstico declinado? R: Em uso de medicamentos específicos. 11). Diga 

o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) 

autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades 

que anteriormente exercia. R: Incapacitada para o trabalho. 12). No caso 

de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? 

Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), levando 

-o (a) à incapacidade total ou parcial? R: Incapacidade total para qualquer 

atividade, não sendo possível o requerente realizar atividades laborais que 

exija esforço físico leve a intenso. 13). Caso a resposta ao quesito 12 seja 

afirmativa diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, 
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é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do(a) autor(a), levando - o(a) à incapacidade 

permanente ou temporária? R: Incapacidade temporária para qualquer 

atividade, não podendo requerente realizar atividades laborais que exijam 

esforços físicos de leves a intensos. 14) . No caso de incapacidade, diga 

o Sr. Perito se a incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, 

doença profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou 

quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem 

como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de 

serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para 

o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de 

propriedade da parte autora. R: A requerente teve rotura total do ligamento 

cruzado anterior, o que ocasionou instabilidade articular de joelho direito, 

que gerou a sua incapacidade. Não é possível afirmar qual foi a causa da 

rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito. (...) 16). No 

caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a 

data provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação 

laborativa? R: A requerente deve ser submetida a cirurgia de 

reconstrução de ligamento cruzado anterior/joelho direito, e após esse ser 

realizado, a mesma deverá realizar nova perícia para que seja avaliada 

permanência de incapacidade. (...) Em conclusão, apontou o expert: “IV - 

CONCLUSÃO Pode -se afirmar baseado no fator cronológico, fator social 

e fator clinico que a paciente avaliada encontra - se incapacitada de 

retornar as atividades laboratoriais que exercia e pela criteriosa avaliação 

realizada, considero-a incapacitada total e temporariamente para qualquer 

atividade laboral. A requente está há anos na fila do Sistema Único de 

Saúde aguardando cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado 

anterior do joelho direito, sugiro início do processo de auxílio-doença 

enquanto ela aguarda para que seja realizado o procedimento.”(g.d.n) 

Assim, o laudo pericial atesta que a segurada encontra-se incapacitada 

parcialmente e temporariamente para exercer qualquer trabalho que lhe 

exija esforço físico de leve a intenso, estes por sua vez inerentes à 

atividade antes exercida pela autora como de doméstica e zeladora, logo, 

fazendo jus a concessão do benefício de auxílio-doença até cessarem as 

enfermidades e, via de consequência, a incapacidade laboral. Nesse 

diapasão: “PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO 

CONCEDIDO. APELAÇÃO DO INSS. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. I - Considerando que o valor da condenação ou 

proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da 

sentença, conforme art. 496, § 3º, I do CPC/2015, não é caso de remessa 

oficial. II - Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário 

comprovar a condição de segurado (a), o cumprimento da carência, salvo 

quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. 

O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a 

incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade 

habitualmente exercida. III - Comprovada a incapacidade parcial e 

temporária que impede o trabalho habitual. Benefício mantido. IV - Termo 

inicial do benefício mantido, pois comprovado que a suspensão 

administrativa ocorreu de forma indevida. V - Apelação improvida.” (TRF-3 

- Ap: 00194270720184039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARISA SANTOS, Data de Julgamento: 26/09/2018, NONA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/10/2018) Com efeito, 

considerando que a autora à época do indeferimento do benefício de 

auxílio-doença na via administrativa (01/12/2015) encontrava-se 

incapacitada para o trabalho, é de rigor a procedência dos pedidos para o 

fim de conceder o restabelecimento do benefício desde seu indeferimento. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

conceder o BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA, razão pela qual CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento do 

referido benefício previdenciário em favor de Delai Nunes da Silva, no 

valor do salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 8.213/91, a 

contar do indeferimento do requerimento administrativo (01/12/2015) até 

cessarem as lesões/enfermidades que acometem a segurada. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ratifico a liminar id. 12269855. Quanto às prestações vencidas a contar 

do indeferimento do requerimento administrativo do benefício, ou seja, 

01/12/2015, OBSERVADO EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR 

FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão devidos correção monetária pelo 

índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros 

de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os 

preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997. Tendo em vista o nítido caráter alimentar do benefício, bem 

como que a decisão liminar determinou o pagamento do benefício pelo 

prazo de 9 (nove) meses, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da 

EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os 

dados necessários da autora para que implante o benefício ora concedido, 

no prazo de 30 (trinta) dias, isso caso cessado. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, 

§1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), tendo 

em vista o disposto no §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da condenação ou o 

proveito econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de 

acordo com o art. 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil, com 

redação dada pela Lei n º 13.105/2015. Publique-se. Registre-se 

Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-51.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA MARINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000267-51.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CELSO CORREA 

MARINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO VALENTE 

FUGA PIRES POLO PASSIVO: FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

22/04/2020 Hora: 18:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-92.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1000219-92.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/04/2020 Hora: 14:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-10.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER FREITAS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

Processo: 1000218-10.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/04/2020 Hora: 14:30 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000231-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONIVEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REU)

 

Processo: 1000231-09.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/04/2020 Hora: 14:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-36.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000268-36.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DANIEL DA 

SILVA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 29/04/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000269-21.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:PEDRO OLIVEIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 29/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-06.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FURTADO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000270-06.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JOSE FURTADO 

DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-88.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELVINO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000271-88.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CELVINO 

CARNEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-73.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000272-73.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JOSIVALDO DA 

CONCEICAO COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 29/04/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-58.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL THEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000273-58.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARCIEL 

THEODORO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-80.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DALBEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE OAB - PR85188 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000278-80.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:EDUARDO 

DALBEN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NELSON ELOY BINI ECHSTEIN 

DE ANDRADE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001965-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMARA CRISTINA MOREIRA MARTINS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001965-97.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre as certidões do Sr. Oficial de Justiça, no prazo 

de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010807-49.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LINDOLFO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE APARECIDA MENDES ZIMER OAB - PR0049479A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010807-49.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: NELSON LINDOLFO 

EXECUTADO: BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. Vistos etc. 

Intime-se a executado para indicar bens penhoráveis, no prazo de 15 dias. 

Sem prejuízo, manifeste-se a exequente, no prazo de 15 dias, acerca do 

interesse na manutenção da penhora efetivada via RENAJUD em face de 

veículos de propriedade da executada, consoante comprovante de 

inserção de restrição de Num. 15223838. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002284-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN JHONES SANTINI OAB - MT17924/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1002284-94.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto no ID 26523576 para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001852-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDREI PICCIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAISA GABRIELA DA CRUZ ROTH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT16716 (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1001852-12.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte interessada(advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 26631759, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso - MT, 21 de janeiro de 2020. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON LEONEL DA SILVA (REQUERIDO)

TIAGO FELIPE DIER REZENDE (REQUERIDO)

CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORENCA (REQUERIDO)

FELIPE DALL AGNOL DA SILVA (REQUERIDO)

LAERCIO LUIS OBERHERR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI OAB - MT18780/O-O 

(ADVOGADO(A))

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO(A))

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1001192-81.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto no ID 26279165 para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-72.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ABIZAEL DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000285-72.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JOSE ABIZAEL 

DE OLIVEIRA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004240-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ZORTEA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1004240-48.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 27640711, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 21 de janeiro 

de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-48.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA AGUILAR BARRENHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000209-48.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/04/2020 Hora: 18:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-69.2020.8.11.0040

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

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME OAB - 

14.898.436/0001-54 (REPRESENTANTE)

MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN OAB - MT27579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA SILVA (INTERESSADO)

 

Processo: 1000130-69.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/04/2020 Hora: 18:30 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000662-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE GOMES MAIA MADEIRA MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000662-14.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 21 

de janeiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003894-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLEKS JUNIOR BENTO DE MELO ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n. 

1003894-34.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

executada (advogado), para que cumpra a sentença/acordão proferida 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante apurado na 

atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No mais, fica ciente 

ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Sorriso/MT, 21 de janeiro de 2019. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007604-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIANCARLOS BAVARESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRITO FEDERAL (REU)

 

Processo: 1007604-28.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias, considerando a contestação aportada aos autos no ID. 

27483205. Sorriso/MT, 21 de janeiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-17.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILDELENE PINTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (REQUERIDO)

 

Processo: 1000224-17.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 
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trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/04/2020 Hora: 15:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-15.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA APARECIDA MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1000250-15.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/04/2020 Hora: 16:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PESSOA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000291-79.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ANDRE PESSOA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES POLO PASSIVO: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS 

DE CARGAS LTDA - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005132-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005132-25.2017.8.11.0040 Rec lamante:  ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Reclamado: MARCIO 

BARBOSA Vistos etc. Intime-se o executado, informando-o acerca da 

atualização do débito efetivado por ambos os credores (Num. 26133589), 

para que, querendo, formule nova proposta de acordo com relação à 

ambos os credores. Com a manifestação nos autos digam os credores, no 

prazo de quinze dias. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003344-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA RODRIGUES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003344-05.2019.8.11.0040 Reclamante: CASSIA RODRIGUES 

MENDONCA Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Considerando que não há nos autos comprovação da hipossuficiência da 

parte autora, indefiro a AJG postulada, porém, oportunizo o parcelamento 

do preparo, bem como de eventuais custas processuais, em 05 vezes. 

Sendo assim, determino que, no prazo de 48 horas, a parte recorrente 

recolha a primeira parcela do preparo do recurso interposto (Enunciado 

115 CNJ), sob pena de ser considerado deserto. Juntada a primeira 

parcela do preparo, e havendo a apresentação de contrarrazões, fica o 

recurso desde já recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), 

determinando a remessa dos autos imediatamente à Turma Recursal. Caso 

contrário, fica, desde já, considerado como deserto o recurso interposto, 

nos termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, 

integralmente, a sentença proferida nos autos. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILDELENE PINTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000248-45.2020.8.11.0040 Reclamante: ILDELENE PINTO SILVA 

Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. ASSOCIEM-SE ESTES AOS AUTOS Nº 

1 0 0 0 2 2 4 - 1 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 2 2 3 - 3 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0  e 

1000222-47.2020.8.11.0040. Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de 

prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra que a permanência - ao menos 

por ora - do nome da parte reclamante em cadastro de inadimplente lhe 

traga maiores prejuízos, visto que possui outras anotações restritivas em 

seu nome. Nesse contexto, ausente pressuposto essencial previsto no 

art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. 

Tendo em vista a condição de hipossuficiência da reclamante, bem como a 

facilidade de a parte reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, 

DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA APARECIDA MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000249-30.2020.8.11.0040. REQUERENTE: LUCELIA APARECIDA MAYER 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos etc. Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra que a permanência - 

ao menos por ora - do nome da parte reclamante em cadastro de 

inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui outras 

anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente pressuposto 

essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-52.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000254-52.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MARCO ANTONIO DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. ASSOCIEM-SE ESTES 

AOS AUTOS Nº 1000254-52.2020.8.11.0040. Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra que a permanência - 

ao menos por ora - do nome da parte reclamante em cadastro de 

inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui outras 

anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente pressuposto 

essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-67.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000253-67.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MARCO ANTONIO DE LIMA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos etc. 

ASSOCIEM-SE ESTES AOS AUTOS Nº 1000254-52.2020.8.11.0040. Em 

que pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra que a 

permanência - ao menos por ora - do nome da parte reclamante em 

cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui 

outras anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente 

pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-37.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO COSTA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIEO - CLINICA INTEGRADA E ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000255-37.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MARCOS ADRIANO COSTA 

LOPES REQUERIDO: CIEO - CLINICA INTEGRADA E ESPECIALIDADES 

ODONTOLOGICAS LTDA - EPP Vistos etc. ASSOCIEM-SE ESTES AOS 

AUTOS Nº 1000257-07.2020.8.11.0040 e 1000258-89.2020.8.11.0040. Em 

que pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra que a 

permanência - ao menos por ora - do nome da parte reclamante em 

cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui 

outras anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente 

pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO COSTA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000257-07.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MARCOS ADRIANO COSTA 

LOPES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. ASSOCIEM-SE ESTES 

A O S  A U T O S  N º  1 0 0 0 2 5 5 - 3 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0  e 

1000258-89.2020.8.11.0040. Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de 

prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra que a permanência - ao menos 

por ora - do nome da parte reclamante em cadastro de inadimplente lhe 

traga maiores prejuízos, visto que possui outras anotações restritivas em 

seu nome. Nesse contexto, ausente pressuposto essencial previsto no 

art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. 

Tendo em vista a condição de hipossuficiência da reclamante, bem como a 

facilidade de a parte reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, 

DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000258-89.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO COSTA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000258-89.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MARCOS ADRIANO COSTA 

LOPES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. ASSOCIEM-SE 

ESTES AOS AUTOS Nº  1000255-37 .2020 .8 .11 .0040  e 

1000257-07.2020.8.11.0040. Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de 

prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra que a permanência - ao menos 

por ora - do nome da parte reclamante em cadastro de inadimplente lhe 

traga maiores prejuízos, visto que possui outras anotações restritivas em 

seu nome. Nesse contexto, ausente pressuposto essencial previsto no 

art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. 

Tendo em vista a condição de hipossuficiência da reclamante, bem como a 

facilidade de a parte reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, 

DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-29.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000262-29.2020.8.11.0040 Reclamante: MARCOS ANTONIO RODRIGUES 

ALVES Reclamado: BANCO BRADESCO Vistos etc. Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra que a permanência - 

ao menos por ora - do nome da parte reclamante em cadastro de 

inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui outras 

anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente pressuposto 

essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000263-14.2020.8.11.0040 Reclamante: MARCOS ANTONIO RODRIGUES 

ALVES Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra que a permanência - 

ao menos por ora - do nome da parte reclamante em cadastro de 

inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui outras 

anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente pressuposto 

essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-96.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANIA DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000264-96.2020.8.11.0040 Reclamante: MARIVANIA DE QUADROS 

Reclamado: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra que a permanência - 

ao menos por ora - do nome da parte reclamante em cadastro de 

inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui outras 

anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente pressuposto 

essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-81.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANIA DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000265-81.2020.8.11.0040 Reclamante: MARIVANIA DE QUADROS 

Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra que a permanência - 

ao menos por ora - do nome da parte reclamante em cadastro de 

inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui outras 

anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente pressuposto 

essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 
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providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000277-95.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH SOUSA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: WILSON DE SOUZA 

Executado: RUTH SOUSA RIBEIRO Número do Processo: 

1000277-95.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000287-42.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA ESTRELA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBER BALDOINO ALVES (EXECUTADO)

FARMACIA EBL LTDA - ME (EXECUTADO)

LILIAN CUSTODIA FABIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: IMOBILIARIA 

ESTRELA EIRELI - ME Executado: EBER BALDOINO ALVES e outros (2) 

Número do Processo: 1000287-42.2020.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006739-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GT ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SIMONE TEXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1006739-05.2019.8.11.0040 Reclamante: GT ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI 

Reclamado: CLAUDIA SIMONE TEXEIRA Vistos etc. Trata-se de execução 

de título extrajudicial em que o exequente pugna pela citação da executada 

por edital. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, inicialmente, deve ser 

registrado que a citação editalícia, consoante disposição legal expressa 

(artigo 18, §2º, da Lei 9.099/95), não é permitida nos Juizados Especiais. 

Nesta toada, o Enunciado 37, do FONAJE, autorizou a citação ficta 

EXCEPCIONALMENTE, ou seja, somente nos casos em que o executado 

não foi localizado, porém houve o arresto de seus bens, garantindo a 

execução e, portanto, a possibilidade de satisfação do crédito. Isso 

porque, autorizar a citação editalícia no âmbito dos Juizados Especiais de 

maneira absoluta, como regra geral e não excepcional, mostra-se 

verdadeiro vilipêndio aos princípios norteadores dos Juizados indicados 

no artigo 2º, da Lei 9.099/95, com a eternização irregular do processo sem 

a satisfação do direito do exequente. Nesta toada, INDEFIRO o pedido de 

citação ficta. Sendo assim, intime-se o exequente para indicar o endereço 

atualizado da executada, no prazo de 15 das, sob pena de extinção. Às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 175 de 569



providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003569-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003569-25.2019.8.11.0040 Reclamante: ELIZABETE NUNES DA SILVA 

Reclamado: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração em face da sentença prolatada, sob a alegação de omissão, 

pois não constou a declaração da inexistência do débito impugnado na 

inicial. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos 

foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e, no mérito, lhes 

DOU PROVIMENTO. Isso porque, constata-se pela sentença proferida nos 

autos que, embora haja fundamentação quanto a não comprovação da 

legalidade da cobrança, não houve a declaração de inexistência da 

mesma, no dispositivo. Sendo assim, acrescento ao dispositivo da 

sentença os seguintes termos: “c) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS 

DÉBITOS DISCUTIDOS NA INICIAL.” Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos de declaração manejados e lhes dou PROVIMENTO, tão 

somente, para acrescentar o item “c” ao dispositivo da sentença. PASSA 

A PRESENTE DECISÃO FAZER PARTE DA SENTENÇA DE NUM. 25630614. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003089-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: GUSTAVO SILVA 

DE ALMEIDA Reclamado: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros Processo 

nº. 1003089-47.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É 

o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005509-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLESSIR MARIA FACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: CLESSIR MARIA 

FACHIN Reclamado: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Processo nº. 1005509-25.2019.8.11.0040 Vistos etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004336-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DOMINGO KOWALSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR RECH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004336-63.2019.8.11.0040 Reclamante: NELSON DOMINGO KOWALSKI 

Reclamado: MARIO CESAR RECH Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração em face da sentença prolatada, sustentando erro material, eis 

que condenou a requerida ao pagamento do valor diverso do perquirido na 

inicial. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de 

declaração com efeito infringente, com o propósito de reanalisar 

premissas e argumentos apresentados. Considerando que os embargos 

foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. Contudo, no 

mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Isso porque, o valor 

constante na sentença (R$19.500,00), é justamente o valor, objeto da 

dívida, porém, sem atualização, sendo que na sentença restou 

demonstrado que o referido valor deve ser corrigido monetariamente, bem 

como com juros legais a partir do vencimento. Posto isso, a decisão restou 

devidamente fundamentada, apesar da discordância do embargante, 

inexistindo omissão no julgado e sim contradição com o entendimento do 

embargante, sendo certo que “(...) A contradição que autoriza os 

embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a 

contradição com a lei ou com o entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - 

Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de 

Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Sobre o tema: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE – OMISSÃO OU 

OBSCURIDADE – MERA REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE 

PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 125 DO FONAJE – EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto 

enfrentado todas as matérias, a mera rediscussão do julgado não se 

convola em omissão, contradição ou obscuridade, não se enquadrando 

dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 9.099/95. (...) Embargos 

Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. Embargos de Declaração nº.: 

0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua 

integralidade. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010752-64.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLINE ROTH BRUCKMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: COLEGIO 

VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP Reclamado: ALAN ISIDORIO NETO e 

outros Processo nº. 8010752-64.2015.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação 

do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não 

há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que 

evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002118-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SEBASTIAO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: BENEDITO 

SEBASTIAO CORREA Reclamado: VIVO S.A. Processo nº. 

1002118-62.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007787-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE JESUS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1007787-96.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO DE JESUS AMORIM 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Obrigação de não fazer c/c Repetição de Indébito para 

Restituição de Contribuições Previdenciárias Descontadas Indevidamente 

c/c Tutela de Urgência proposta por ANTONIO DE JESUS AMORIM em face 

do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados. A tutela 

antecipada fora deferida no Num. 25958979, determinando que o 

requerido se abstenha de efetuar descontos previdenciários sobre 

quaisquer verbas de natureza indenizatória ou não habitual. Vieram-me os 

autos conclusos. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Primeiramente, no que 

toca à responsabilidade da requerida, a Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MTPREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, sendo, a partir da entrada da vigência da referida 

norma (01/01/2015), legítima para responder por questões relacionadas à 

contribuição previdenciária. Pois bem, no que toca ao mérito, constata-se 

que a parte autora vem sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tema 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

insalubridade, no período de 08/2016 a 10/2019. Desta forma, comprovado 

nos autos que sofreu cobrança em desconformidade com a tese fixada 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC, para ratificar a liminar deferida nos autos; DECLARAR a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

insalubridade; CONDENAR a Autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MT PREV a restituir ao autor os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade, no 

período de 08/2016 a 10/2019, a ser atualizado pelo IPCA-E a contar do 

desconto indevido e acrescido de juros legais desde o trânsito em julgado 

da presente sentença, nos termos da Súmula 188, do STJ. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002152-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002152-37.2019.8.11.0040 Reclamante: SAMUEL LOPES Reclamado: 

OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA e outros Vistos etc. Trata-se 

de embargos de declaração em face da sentença prolatada, sob a 

alegação de que houve erro material por não excluir o tempo de tolerância 

de 5 horas permitido em lei. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se 

de embargos de declaração com efeito infringente, com o propósito de 

reanalisar premissas e argumentos apresentados. Considerando que os 

embargos foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. 

Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Isso 

porque, como bem pontuado em sentença, conforme dispõe o §8º do art. 

11 da Lei n. 11.442/07, “incidente o pagamento relativo ao tempo de 

espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada (grifei) na 

procedência ou no destino”. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas 

lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença invectivada em sua 

integralidade. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 177 de 569



Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002992-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIANO MILANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1002992-52.2016.8.11.0040 

RUBIANO MILANI JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO e outros Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Procedo, neste ato, a retirada das restrições RENAJUD 

(extrato anexo). Por fim, consoante extrato abaixo colacionado, o alvará 

do valor constrito via BACENJUD já foi efetivado na mesma data da 

sentença que homologou o acordo, constando como pago no sistema da 

Conta Única. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do 

Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 546892-2 / 

2019 Quinta-feira, 26 de Setembro de 2019 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 0 / 2016 Tipo de Procedimento: Processo 

Número Único 1002992-52.2016.811.0040 Requerente: RUBIANO MILANI 

Advogado: TAIS GIOVELLI Requerido: JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO 

Advogado: FERNANDO APARECIDO DE SOUZA Beneficiário: RUBIANO 

MILANI Conta Judicial 2700133944271 Valor: R$ 1.161,26 (um mil e cento e 

sessenta e um reais e vinte e seis centavos) Autorizado: RUBIANO MILANI 

CPF/CNPJ: 918.990.011-15 Data de Emissão: 26/09/2019 Titular Conta 

RUBIANO MILANI CPF/CNPJ Titular Conta 918.990.011-15 Banco Agência 

Conta 341 - Itaú Unibanco S.A. 6571 068631 Forma Liberação D.O.C. Tipo 

Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: IONARA 

PASQUALOTO Status: Pago Mensagem: Pago Enviado Por CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA Assinado Eletronicamente por Exmo. Érico 

de Almeida Duarte Sorriso/ (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SORRISO Este documento é somente informativo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007240-56.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1007240-56.2019.8.11.0040. REQUERENTE: AURILENE DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Trata-se de ação 

pretendendo a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, em que a parte autora alega que seu nome foi negativado 

indevidamente. Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De início, 

verifica-se que autora e requerido inserem-se, respectivamente, nos 

conceitos de consumidora final e prestador de serviço, sendo de rigor, 

portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Asseverada tal 

premissa, passo à análise do mérito. Restou demonstrado pelo requerido 

que a autora contratou e utilizou os serviços prestados, conforme 

inferem-se do contrato de ID 27790762 e 27790761. Além disso, a 

requerente sequer impugnou os documentos apresentados pelo banco 

demandado, o que imprime veracidade aos fatos alegados pelo réu. 

Destarte, entendo que restou comprovada a licitude do débito negativado, 

tendo o banco agindo em exercício regular do direito, não existindo danos 

morais a serem indenizados. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que 

consta nos autos, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

CONDENANDO a RECLAMANTE ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé no patamar de R$ 1.000,00. Considerando a condenação da 

reclamante como litigante de má-fé, condeno-a no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios de R$1.000,00, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o 

feito extinto com resolução de mérito. Submeto à análise do MM Juiz de 

Direito Presidente do JEC desta Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 21 de janeiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROCO V. RIBEIRO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1000186-05.2020.8.11.0040 Reclamante: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - 

EPP Reclamado: ROCO V. RIBEIRO & CIA. LTDA. - ME Vistos etc. Conforme 

entendimento dominante, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação 

de cobrança é de 05 anos, conforme estabelecido no artigo 206, §5º, do 

Código Civil, in verbis: “Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em cinco anos: I - a 

pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular”; Dessa forma, verifica-se que as duplicatas foram 

emitidas com vencimento para 08/08/2014 a 26/11/2014, ou seja, mais de 

05 anos anteriormente ao ajuizamento da presente demanda. Conclui-se 

dessa forma, que restou configurada a prescrição no caso vertente, vez 

que somente após mais de 05 anos da emissão das duplicatas, foi 

ajuizada a presente ação de cobrança. Por todo o exposto, tratando-se a 

prescrição matéria de ordem pública, sendo conferida ao Magistrado a 

atuação de oficio, reconheço a prescrição e com fundamento no artigo 

487, II, do NCPC, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da 

Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. PRIC. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010630-56.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010630-56.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ANTONIO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Compulsando os autos se constata que o feito tramita há mais de 07 

anos sem que tenha sido localizados bens para serem penhorados. 

Ademais, o exequente, devidamente intimado para dar andamento 

processual, quedou-se inerte. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, proceda-se com a baixa 

da penhora realizada via Renajud. Após, arquive-se. Publique-se. 
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Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005066-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELMIRA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005066-74.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ELMIRA DE FATIMA OLIVEIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Trata-se de ação 

pretendendo a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, em que a parte autora alega que seu nome foi negativado 

indevidamente. Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De início, 

verifica-se que autora e requerida inserem-se, respectivamente, nos 

conceitos de consumidora final e prestadora de serviço, sendo de rigor, 

portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Asseverada tal 

premissa, passo à análise do mérito. Restou demonstrado nos autos que a 

requerida protestou inscreveu indevidamente o nome da autora em 

cartório, tendo em vista que o contrato de financiamento de veículo 

encontra-se liquidado (ID 27229393). De outra banda, não há 

comprovação de que a demandada enviou carta de anuência à autora 

para baixa do protesto. Deste modo, a ré não logrou êxito em comprovar a 

legalidade da cobrança e que o protesto foram devidos, ônus que lhe 

incumbia, por força do art. 373, II, do CPC. No tocante a condenação de 

indenização por danos morais, entendo que se vislumbra dano 

extrapatrimonial a ser reparado, tendo em vista que os fatos narrados 

geraram abalo emocional, desgosto e desprestígio pessoal causado à 

vítima. Destarte, por se tratar de algo imaterial ou ideal, não se pode exigir 

que a comprovação do dano moral seja feita pelos mesmos meios 

utilizados para a demonstração do dano material. Em casos como o que se 

apresenta, o dano moral está ínsito na própria ofensa, de tal modo que, 

provado o fato danoso, ipso facto, está demonstrado o dano moral à guisa 

de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre 

das regras da experiência comum. Nesse sentido: “EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO EM 

CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO EM 

CONTESTAÇÃO – CONTRATO JUNTADO EM CONTRARRAZÕES – 

IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.É inadmissível a juntada 

de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da 

preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que 

impediu a juntada do documento em momento oportuno. Havendo alegação 

de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de 

produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor 

provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o 

respectivo inadimplemento. Imposição da regra da inversão do ônus da 

prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, 

portanto, gera dano moral “in re ipsa”. Não havendo sequer a 

comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de termo público 

de cessão de crédito, bem como da vinculação do consumidor a tal 

contrato, ônus da parte Recorrente, de rigor o reconhecimento de que a 

inscrição é indevida e gera dano moral. Ademais, a prova da contratação 

original, sem a comprovação da cessão de crédito, não se presta a 

justificar a restrição, pois não demonstrada a legitimidade para encaminhar 

o nome do consumidor para negativação. O valor da indenização por dano 

moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido”. (N.U 

1010314-67.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). Por 

outro lado, convém salientar que o critério de fixação do valor da 

indenização deve ser feito do modo mais justo possível, sem servir de 

fonte para enriquecimento sem causa ou ser injusto com valores abaixo 

do considerado adequado ao caso concreto. É certo que a indenização 

deve corresponder à gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, 

tendo em conta ainda as condições sociais e econômicas das partes. 

Sendo assim, no caso concreto, a natureza e extensão do dano 

decorrente do protesto indevida do nome da autora, bem como 

considerando as condições socioeconômicas das partes e os princípios 

norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o valor 

indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, desde 

a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação (art. 405 do CC), já que se trata de ilícito contratual. 

Destarte, a procedência parcial dos pedidos contidos na inicial é medida 

que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos 

autos, nos termos do art. 186 do Código Civil, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de: a) 

Confirmar a liminar concedida à autora (ID 22057687), tornando-a definitiva 

em todos os seus termos; b) Declarar a inexistência do débito levado à 

protesto; c) Condenar a ré a pagar indenização por danos morais à 

requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, 

desde a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação (art. 405 do CC), já que se trata de ilícito 

contratual. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 20 de janeiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005227-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORLEANE FRANCO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005227-84.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ORLEANE FRANCO SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada em danos 

morais e declaração de inexistência do débito, sob a alegação de que teve 

seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

inexistente. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. DECIDO. De início, rejeito as 

preliminares arguidas, tendo em vista que é necessária a inversão do 

ônus da prova em favor da parte autora, porquanto impossível provar fato 

negativo, além disso, a inicial está acompanhada dos documentos 

necessários ao julgamento da lide. Dito isso, passo à análise do mérito. 

Restou demonstrado pela requerida que o autor contratou e utilizou os 

serviços prestados, conforme infere-se do contrato de ID 27572446. Além 

disso, o requerente sequer impugnou os documentos apresentados pela 

empresa demandada, o que imprime veracidade aos fatos alegados pela 

ré. Destarte, entendo que restou comprovada a licitude do débito 

negativado, tendo a empresa ré agindo em exercício regular do direito, não 

existindo danos morais a serem indenizados. Logo, o pedido contraposto é 

procedente. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos 

autos, julgo improcedentes os pedidos formulado na inicial, CONDENANDO 

o RECLAMANTE ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar 
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de R$ 1.000,00. Considerando a condenação do reclamante como litigante 

de má-fé, condeno-o no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios de R$1.000,00, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de 

mérito. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta 

Comarca[1]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 20 de janeiro de 2020. 

Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003661-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INES SONEGO DOS ANJOS (REQUERENTE)

FABIO PEREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003661-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIA INES SONEGO DOS 

ANJOS, FABIO PEREIRA DOS ANJOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc. Trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam que 

tiveram o voo cancelado, fato lhe gerou transtornos. Requerem a 

condenação da requerida em indenização por danos morais. Relatório 

dispensado[1]. Passo a DECIDIR. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Claramente aplicável ao caso em 

apreço as regras do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de 

típica relação de consumo. Dito isso, passo à análise do mérito. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, devendo reparar 

eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do 

serviço oferecido e somente pode ser afastada com a comprovação da 

existência de alguma excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. O 

cancelamento de voo em razão da suposta manutenção da aeronave, não 

comprovada, viola obrigações contratuais e regras regulamentares 

(Resolução 141/2010 da ANAC), já que não se trata de hipótese de força 

maior, gerando obrigações tanto de cunho contratual (reacomodação, 

reembolso ou realização do serviço por outra empresa) como 

extracontratual (dano material e moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl 

no Ag 977.762/SP e TJMT1ªTR 3290/2010). Na hipótese versanda, houve 

o cancelamento do voo, ocasionando considerável transtorno aos 

consumidores. Nesse sentido: “EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – 

FORÇA MAIOR/CASO FORTUITO – FORTUITO INTERNO E EXTERNO – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO 

NÃO REALIZADO – NEXO CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE 

CIVIL EXTRACONTRATUAL RECONHECIDA. Embora a força maior e o caso 

fortuito não estejam arrolados no artigo 14, § 3º, do CDC, como 

excludentes de responsabilidade civil, estes fatores também têm o condão 

de excluí-las (STJ REsp 996833/SP e REsp 330523/SP). No contrato de 

transporte aéreo de passageiros, aplica-se inclusive o Código Brasileiro 

de Aeronáutica, que exclui expressamente a responsabilidade do 

transportador em caso de força maior (artigo 256, § 1º, alínea “b”). 

Contudo, nas relações de consumo, vige ainda a Teoriado Risco do 

Empreendimento (TJRJ 0136172-92.2010.8.19.0001 e TJPR 902981-6), de 

modo que apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento”. (STJ AgRg no REsp 

1218620/SC e STJ AgRg no AREsp 293.757/MG). Quanto ao dano moral, 

saliento que o desconforto, a aflição e os transtornos decorrentes do 

cancelamento de voo são suficientes para a configuração do dano moral, 

que se opera in re ipsa (STJ REsp 299532/SP). O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atendendo-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, 

extensão e repercussão dos danos e a capacidade econômica das 

partes. Sopesadas tais premissas, fixo o quantum indenizatório em R$ 

6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos requerentes, a ser corrigido 

pelo INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, nos 

termos do art. 14 do CDC e art. 186 do CC, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado na inicial, para o fim específico de condenar a requerida 

a pagar indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para 

cada um dos requerentes, com correção do INPC, desde o arbitramento, e 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do 

CC), já que se trata de ilícito contratual. Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito 

Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 

21 de janeiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da 

lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] 

Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004786-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENAINA PEREIRA DO NASCIMENTO DAMACENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004786-06.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GENAINA PEREIRA DO 

NASCIMENTO DAMACENO REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos, 

etc. Trata-se de ação em que se discute a cobrança indevida das faturas 

de água de abril/2019 e julho/2019, por não refletirem o consumo real da 

autora. Por isso, pede a declaração de inexistência dos débitos e revisão 

dos valores. Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as 

normas do Direito do Consumidor, pois a matéria cinge-se em relação de 

consumo. De início, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial, já que o fato discute somente a revisão dos valores cobrados, 

não sendo necessária a realização de perícia técnica. Dito isso, passo à 

análise do mérito. Compulsando os autos, verifica-se em verdade que a 

fatura questionada reflete o consumo do mês de fevereiro de 2019, no 

valor de R$ 170,73, com vencimento em 13/04/2019, e não a fatura de 

abril/2019, posto que de abril a julho de 2019, o consumo da autora 

permaneceu na média de 10 m3, ou seja, aproximadamente R$ 80,00 

mensal. De outra banda, não há nada que justifique o aumento expressivo 

da fatura de fevereiro de 2019, conforme aponta o gráfico de ID 

21614708. Com isso, conclui-se que a requerida falhou na prestação do 

serviço ao cobrar valor superior à média de consumo da autora e, por 

isso, responde na forma do art. 14 do CDC, devendo proceder a revisão 

da quantia cobrada para não incorrer em enriquecimento ilícito. Nesse 

sentido: “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇAS 

EXORBITANTES NAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA PELO 

RECORRIDO – REVISÃO DO FATURAMENTO NOS TERMOS DO ART. 115, 

II, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Após análise dos autos, conclui-se que não 

houve, no caso, suspensão do fornecimento de energia elétrica, inserção 

do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito ou qualquer 

outro desdobramento grave a ponto de gerar pagamento de valor 

indenizatório pretendido pela apelante, visto que a fatura que gerou o 

corte de energia elétrica bem como a restrição nos órgão de proteção de 

crédito não está sendo discutida no presente feito. O fato de haver 

processo em apenso (081184590.2017.8.12.0001) com discussão de 

fatura diversa não vincula o magistrado a proferir sentença condenatória 

em danos morais em ambos os feitos”. (TJMS – Apelação Cível nº 

0802135-46.2017.8.12.0001. Data de publicação: 28/02/2019). 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim 

específico de: a) Confirmar a liminar concedida à autora (ID 21615355); b) 

Declarar a inexistência do débito da fatura de fevereiro de 2019, no valor 
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de R$ 170,73, bem como determinar que a requerida, no prazo de 15 dias, 

processa a revisão desta quantia com base na média de consumo da 

autora dos últimos 12 meses, sob pena de multa no mesmo valor da fatura, 

com o que restará cancelada, por compensação. Nos termos do art. 487, I, 

do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise da MM Juiz 

de Direito[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002808-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GAROFOLO LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002808-91.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRE GAROFOLO LEAO 

REQUERIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A Vistos, etc. 

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega que teve seu 

voo alterado, fato lhe gerou transtornos. Requer a condenação da 

requerida em indenização por danos morais. Relatório dispensado[1]. 

Passo a DECIDIR. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Ressalta-se que a requerida não compareceu na 

audiência de tentativa de conciliação, conforme ID 27577119, sendo de 

rigor, portanto, a decretação de revelia, nos termos do art. 20, da Lei nº 

9.099/95. Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo. Dito 

isso, passo à análise do mérito. A responsabilidade civil do transportador 

aéreo é objetiva, devendo reparar eventuais danos sofridos pelo 

consumidor, em virtude da má prestação do serviço oferecido e somente 

pode ser afastada com a comprovação da existência de alguma 

excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. A alteração de voo sem 

justificativa viola obrigações contratuais e regras regulamentares 

(Resolução 141/2010 da ANAC), já que não se trata de hipótese de força 

maior, gerando obrigações tanto de cunho contratual (reacomodação, 

reembolso ou realização do serviço por outra empresa) como 

extracontratual (dano material e moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl 

no Ag 977.762/SP e TJMT1ªTR 3290/2010). Na hipótese versanda, houve 

a alteração do voo, que somente foi remarcado para 04 horas depois, 

ocasionando considerável transtorno ao consumidor. Nesse sentido: 

“EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FORÇA MAIOR/CASO FORTUITO 

– FORTUITO INTERNO E EXTERNO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO NÃO REALIZADO – NEXO 

CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL 

RECONHECIDA. Embora a força maior e o caso fortuito não estejam 

arrolados no artigo 14, § 3º, do CDC, como excludentes de 

responsabilidade civil, estes fatores também têm o condão de excluí-las 

(STJ REsp 996833/SP e REsp 330523/SP). No contrato de transporte 

aéreo de passageiros, aplica-se inclusive o Código Brasileiro de 

Aeronáutica, que exclui expressamente a responsabilidade do 

transportador em caso de força maior (artigo 256, § 1º, alínea “b”). 

Contudo, nas relações de consumo, vige ainda a Teoriado Risco do 

Empreendimento (TJRJ 0136172-92.2010.8.19.0001 e TJPR 902981-6), de 

modo que apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento”. (STJ AgRg no REsp 

1218620/SC e STJ AgRg no AREsp 293.757/MG). Quanto ao dano moral, 

saliento que o desconforto, a aflição e os transtornos decorrentes da 

alteração do voo são suficientes para a configuração do dano moral, que 

se opera in re ipsa (STJ REsp 299532/SP). O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atendendo-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, 

extensão e repercussão dos danos e a capacidade econômica das 

partes. Sopesadas tais premissas, fixo o quantum indenizatório em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, 

e incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, nos 

termos do artigo 405 do Código Civil. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por 

tudo que consta nos autos, nos termos do art. 14 do CDC e art. 186 do CC, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para o fim 

específico de condenar a requerida a pagar indenização por danos morais 

ao autor no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção do INPC, 

desde o arbitramento, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação (art. 405 do CC), já que se trata de ilícito contratual. Outrossim, 

decreto a revelia da ré. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 21 de janeiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Cod. Proc.: 151131 Nr: 4681-51.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGIA CIBELI BARRETO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Vistos etc.

Cuida-se de ação penal que visa apurar a prática do delito descrito no 

artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006, em que é acusadaGeorgiaCibeli 

Barreto Ferreira.

Alegações finais do MPE apresentada nas fls. 123/137.

À fl. 142, a advogada de defesa, Dra. Ana Maria Magro Martins 

apresentou renúncia, informando que não irá mais patrocinar a defesa da 

ré.

Verifica-se dos autos que está pendente apenas a apresentação das 

alegações finais da acusada Georgia Cibeli.

Pois Bem.

A renúncia de fl.142 encontra-se pendente da notificação da acusada, 

contrariando o disposto no artigo 112 do Código de Processo Civil, a 

respeito vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

§ 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração 

tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada 

por outro, apesar da renúncia.

Deste modo, fica nítido que incumbe ao advogado que renuncia aos 

poderes do mandato a notificação do mandante, consoante o artigo 

transcrito acima.

Em destarte, analisando os autos, a Ilustre Patrona deixou de comprovar 

que comunicou à mandante.

Ante ao exposto,

Decido:

I - Nos termos do artigo 3° do Código de Processo Penal, c.c. artigo 112 do 

Código de Processo Civil, NÃO RECONHEÇO do pedido de renúncia 

juntada á fl. 142. Portando o feito ainda se encontra à mercê da prestação 
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jurídica da causídica constituída à fl. 90.

II – Intime-se a Ilustre Advogada de fl. 90, para apresentar alegações 

finais.

III – Após, com apresentação das alegações finais, faça-se os autos 

conclusos para sentença.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 90200 Nr: 1829-93.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIO MAGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888/O

 Processo: 1829-93.2012.811.0040 (Código 90200)VISTOS/MV. . Desta 

forma, demonstrado que a pena projetada, na hipótese de uma 

condenação, estará prescrita, deve-se declarar a prescrição, pois a 

submissão do acusado ao processo decorre do interesse estatal em 

proteger o inocente e não intimidá-lo, numa forma de adiantamento de 

pena. É a hipótese em julgamento”. DECISÃO: Apelo ministerial desprovido. 

Unânime. (Apelação Crime Nº 70018365668, Sétima Câmara Criminal, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 

29/03/2007).Est Post, com espeque no art. 61 do CPP hodierno, declaro 

extinta a punibilidade da acusada NADIO MAGELA DA SILVA, já 

qualificado nos autos e, concomitantemente, declaro extinto o presente 

processo.Se ainda não o feito, determino a RESTITUIÇÃO dos bens à parte 

acusada, deveras, intimem-se o réu para que no prazo de 30 (trinta) dias 

compareça na Secretaria desta 2.ª Vara Criminal, ou apresente nos autos 

procuração com poderes específicos para que se promova a restituição 

dos bens lançando termo nos autos, conforme CNGC.Sem prejuízo ao 

acima exposto, decorrido o prazo fixado sem manifestação do réu ou 

juntado procuração com poderes específicos para a restituição dos bens, 

DETERMINO a verificação do estado de conservação destes bens 

apreendidos, estando estes aptos ao uso DETERMINO desde já sua 

doação ao Conselho da Comunidade para que lhes dê um destino 

apropriado.Estando os bens deteriorados, DETERMINO a destruição dos 

mesmos, uma vez que inaptos ao uso.Oficie-se aos órgãos criminais 

registrais, como de estilo.Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas de praxe. Isenção de custas e despesas processuais ut norma 

2.3.14 da CNGC/MT.Ás providências. Expediente necessário.P.R.I.C.De 

Sorriso/MT, 12 de março de 2019.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 168437 Nr: 2413-87.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCELINO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502/O

 Processo: 2413-87.2017.811.0040 Código 167437

VISTOS/MV

Considerando que a audiência designada para o dia 23 de novembro de 

2018 restou frustrada diante da ausência da testemunha, designo nova 

oralidade para o dia 19/02/2020, às 15:00 horas.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 28 de maio 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170537 Nr: 3719-91.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLEONICE ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA CLEONICE ALVES DOS SANTOS, 

Cpf: 78665701249, Rg: 24396197, Filiação: Maria Genesia dos Santos e 

Vadicio Alves dos Santos, brasileiro(a), convivente, zeladora, Telefone 66 

9 9920 7319. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Bem como, INDAGAR se o (a) Denunciado (a) deseja 

recorrer da sentença proferida..

Sentença: Por todo o exposto, julgo procedente a ação penal, para 

condenar Maria Cleonice Alves dos Santos, já qualificada, nas penas do 

crime previsto no artigo 339, do Código Penal.O preceito estatuído no 

artigo 339, do CP, prevê pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e 

multa, para a adequação típica direta sub examine. A) DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE.Analisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, 

tenho que a mesma não extrapola o tipo penal. A acusado não é portador 

de maus antecedentes. Não há nos autos elementos para valorar a 

conduta social e a personalidade da acusada. As circunstâncias são 

comuns à espécie. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato 

praticado originou consequências que desbordam do tipo, haja vista que a 

vítima do crime ainda está privada de exercer seu direito de propriedade 

no imóvel que a acusada ocupa até hoje, mais de 02 anos após os fatos. 

No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não 

contribuiu para a realização da conduta em apreço. Após análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 02 

(dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pena esta que torno 

definitiva, à míngua de agravantes, atenuantes, causa de aumento ou 

diminuição de pena.Fixo o regime inicial aberto, nos termos do que dispõe 

o artigo 33, §2º, “c”, do CP.Substituo a pena privativa de liberdade por 02 

(duas) restritivas de direitos, consistente em prestação de serviço à 

comunidade e prestação pecuniária, as quais deverão ser cumpridas 

mediante condições e termos fixados oportunamente pelo competente 

juízo da Vara de Execuções Penais, na forma estabelecida por aquele 

Juízo, de acordo com o artigo 48 do Código Penal e artigo 151 a 153 da Lei 

de Execuções Penais (lei n. 7.210/84).B) DA PENA DE MULTA.Conforme 

regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao 

pagamento de 30 (trinta) dias-multa.Fixo o valor do dia-multa no importe de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação 

econômica do réu. C) DISPOSIÇÕES FINAIS.Condeno a acusada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, na forma da lei, 

cobrança que ficará suspensa, nos termos da Lei, pois deferidos os 

benefícios da Justiça gratuita.Concedo a ré o direito de recorrer em 

liberdade, máxime porque fixado o regime inicial de cumprimento de pena 

como sendo o aberto. Intime-se pessoalmente a acusada.Dê-se ciência 

pessoal ao MPE e a DPE, conforme disposição do art. 370, § 4°, 

CPP.Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena e remeta-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais (art. 105 da Lei n.º 7.210/1984), lançando-se o nome 

do condenado no Rol dos Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral, preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico 

ao Departamento de Informática Policial (art. 809, incisos VI e VII do Código 

de Processo Penal), tudo nos termos da CNGC-MT. Qualquer objeto lícito 

apreendido deverá ser devolvido ao proprietário. Os ilícitos deverão ser 

destruídos, encaminhados ou doados, nos moldes da seção própria do 

capítulo 07 da CNGC/MT.Determino, ainda, que, após o trânsito em julgado 

da presente condenação, suspendam-se os direitos políticos do 

condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação, conforme 

dispositivo autorizador constitucional, art. 15, III, CF, e arquive-se mediante 

baixa e anotações de praxe.P. R. I.Sorriso/MT, 03 de março de 

2019.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Carolina Soares 

Fortes Barreto, digitei.
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Sorriso, 06 de setembro de 2019

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 103548 Nr: 6562-68.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HENRIQUE ALVES - 

OAB:11.064-B

 Processo: 6562-68.2013.811.0040 Código: 103548

VISTOS/JJ

Considerando o oficio de nº 061/2019, onde consta que a Promotora de 

Justiça e sua substituta legal estarão na comarca de Cuiabá em 

convocação para participar de Treinamento junto ao GAECO/Capital, bem 

como do “XX Encontro Estadual do Mnistério Público do Estado de Mato 

Grosso” no período de 10 a 13 de dezembro deste mesmo ano, resta por 

prejudicada a audiência anteriormente aprazada, assim, redesigno o ato 

para o dia 13/02/2020, às 15h00min.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 03 de dezembro de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199867 Nr: 9631-35.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FELIPE MORELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:OAB/MT 8.840, HERMES DA SILVA - OAB:14884

 Processo: 9631-35.2018.811.0040 (Código: 199867)VISTO/EM). Diante do 

acima exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa do réu MARCELO FELIPE MORELO.Sem prejuízo do 

acima exposto, malgrado tenha o réu tenha afirmado possuir advogado 

(fls. 220/221) não há nos autos habilitação de advogado para patrocinar 

sua defesa e, malgrado haja pedido de revogação de prisão preventiva 

(fls. 235/238), os advogados subscritores do pedido não se habilitaram 

nos autos. Desta feita, DETERMINO a intimação dos advogados 

subscritores do pedido (Fls. 235/238), via DJE, ou em secretaria, para que 

estes informem no prazo de 24 (vinte e quatro) horas se estão atuando 

em defesa do acusado e sendo positiva, apresente resposta a acusação 

no prazo legal, bem como regularize a representação processual nos 

autos.Decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas e não tendo os 

causídicos apresentando resposta se estão atuando em defesa do 

acusado, visando não tumultuar ou retardar ainda mais a marcha 

processual, uma vez que o processo encontra-se aguardando a 

apresentação de resposta a acusação desde a data de 08/11/2019, 

DETERMINO que o feito seja encaminhado a DPE, em cumprimento a 

decisão de fls. 234, RESTANDO VEDADA A RETIRARA DOS AUTOS DA 

SECRETARIA durante o prazo acima especificado POR ADVOGADO SEM 

A DEVIDA HABILITAÇÃO nos autos. Publique tal decisum uma única vez 

no DJE para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, 

art. 370, CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP.Ciência 

pessoal ao membro do Ministério Público.Promova as intimações e 

requisições necessárias para o cumprimento do ato.Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 15 

de janeiro de 2020.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193512 Nr: 6066-63.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 12/02/2020, com início às 15h, no fórum desta comarca de 

Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor da decisão de 

fls. 250/253: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144957 Nr: 1392-13.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOMES DA 

SILVA - OAB:23.208, celio reis - OAB:

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 11/02/2020, com início às 13h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 95/101: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102977 Nr: 5945-11.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA para que 

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

processuais no valor de R$ 557,83 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 135/143, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,43 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 
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a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121227 Nr: 71-74.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR AULER POLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

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

processuais no valor de R$ 558,60 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 105/108, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 145,20 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133472 Nr: 7130-16.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON APARECIDO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

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

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 165/167, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218291 Nr: 8861-08.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTH BATISTA RIBEIRO, REINALDO 

RODRIGUES LIMA, AGUINALDO ROBERTO DEL MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, DARVIN 

KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - 

OAB:24067/O

 Certifico e dou fé que remeto o presente ao Setor Matéria de Imprensa, 

para INTIMAÇÃO do advogado ADRIANO BULHÕES DOS SANTOS, a fim 

de que devolva estes autos, IMEDIATAMENTE, haja vista ter feito carga 

rápida no dia 06/12/2019, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e comunicação 

à Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, para procedimento 

disciplinar e imposição de multa, além da possibilidade de expedir mandado 

de busca e apreensão, ou de exibição e entrega de autos, com a 

consequente caracterização do crime de sonegação de autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220390 Nr: 10314-38.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAVJ, CSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mitaeli nagila camargo - 

OAB:25.935/O

 ESTADO DO MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO

2ª VARA CRIMINAL

 Rua Canoas, nº 641- Centro - Sorriso/MT

Processo nº 10314-38.2019.811.0040

Código: 220390

CERTIDÃO

 Certifico e dou fé, que o processo em epígrafe encontra-se em carga com 

a advogada MITAELI NAGILA CAMARGO, a qual foi intimada, por esta 

servidora em 17/01/2020 a fim de proceder com a devolução dos autos, 

contudo até o presente momento o feito não aportou nesta secretaria.

 Sorriso/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Lidiane Dias de Campos Maraschin

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220280 Nr: 10202-69.2019.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mitaeli nagila camargo - 

OAB:25.935/O

 ESTADO DO MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO

2ª VARA CRIMINAL

 Rua Canoas, nº 641- Centro - Sorriso/MT

Processo nº 10202-69.2019.811.0040

Código: 220280

CERTIDÃO

 Certifico e dou fé, que o processo em epígrafe encontra-se em carga com 

a advogada MITAELI NAGILA CAMARGO, a qual foi intimada, por esta 

servidora em 17/01/2020 a fim de proceder com a devolução dos autos, 

contudo até o presente momento o feito não aportou nesta secretaria.

 Sorriso/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Lidiane Dias de Campos Maraschin

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112367 Nr: 4265-54.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON SANTOS AMORIM, KARINA DE 

OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 
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AZEVEDO PONTES - OAB:8502, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

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

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de FLS. 177/179, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 213430 Nr: 5818-63.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER CARLOS BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBROS 

- OAB:13.154/MT

 Carta Precatória n.º 5818-63.2019.811.0040 (Código 213430)

VISTO/DD.

Trata-se de epístola proveniente do ínclito juízo da comarca ou seção 

judiciária de VERA-MT, observado na espécie os dizeres do artigo 353 e 

354, ambos do CPP.

 Destarte, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato 

cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a 

mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo (a/s) diligente gestor (a/s) 

judicial.

Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, designo o dia 

27/02/2020, com início às 13:40 horas, para tanto, intimem as partes e/ou 

testemunhas interessadas na forma legal de regência.

Destarte, devolvo o processo à secretaria determinando que a Gestora 

Judicial requisite a complementação da missiva conforme a ordem de 

serviço n° 01.2018.

Acerca da distribuição e da presente decisum, comunique o ínclito Juízo 

Deprecante, conforme disposição clara da CNGC/MT.

 Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor (a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 27 de agosto de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 06/2020/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO a permuta realizada entre as Magistradas Edna Ederli 

Coutinho e Leilamar Aparecida Rodrigues; RESOLVE: Art. 1° - Retificar, em 

parte, a Portaria nº 080/2019/DF que estabelece a escala de plantão dos 

Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de Janeiro, a 

saber: II - JUÍZES E GESTORES DO POLO DATA JUIZ SERVIDOR

24/01 a 27/01 Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues (1ª Vara Criminal 

Tangará da Serra)Gestor: Robson Carlos P. dos Santos Art. 2º - 

Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem 

como, encaminhar cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do 

Brasil, Defensoria Pública, Delegacia Municipal, Delegacia Regional, 

Comando da Polícia Militar. Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir de 

sua homologação. Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tangará da Serra, 21 de janeiro de 2020.FLÁVIO 

MALDONADO DE BARROS Juiz de Direto Diretor do Foro em substituição 

legal

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323681 Nr: 21565-08.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PIRIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330367 Nr: 26-49.2020.811.0055

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO LUIZ FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153929 Nr: 2570-54.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.
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De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito, uma vez que, como requerido no item "c" 

de fl. 214-verso, não há como como se aferir precisamente qual a 

pretensão da parte exequente.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 109268 Nr: 7905-30.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO FERNANDO BERTO DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 109317 Nr: 7951-19.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETT & PIM LTDA -ME, MANOEL BETT NETO, 

VALÉRIA CANDIDO DA SILVA, SANDRA APARECIDA PIN ARTERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISE FAEDA - OAB:17056, 

LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE a Secretaria de Vara a sorte do Agravo de Instrumento n. 

1009882-25.2019.8.11.0000, promovendo, se for o caso, a juntada das 

decisões lá prolatadas e que não conste dos vertentes autos.

Após, INTIME-SE as partes para, no prazo de 15 dias, pugnarem o que 

entenderem de direito para o andamento do feito, valendo o silêncio como 

inexistência de interesse no prosseguimento do feito, mormente pelo 

conteúdo da certidão de fl. 375.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 296543 Nr: 22231-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168833 Nr: 9571-56.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ALVES PROENÇA-ME, ANDERSON ALVES 

PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 244120 Nr: 12077-97.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, PROMOVA-SE a 

inclusão do nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito, 

utilizando-se do sistema SerasaJud, como requerido à fl. 78.

Passo seguinte, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, oportunidade 

em que deverá manifestar expressamente acerca da proposta de acordo 

de fl. 77.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308416 Nr: 9460-96.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI 

SHIDA, EDSON RICARDO SCARSI, LUCIANA SAYURI SHIDA SCARSI, 

ELIVELTON MEZOMO MEURER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

OAB:OAB/MT 23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - 

OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT
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 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 180 acerca da 

citação do requerido ELIVELTON MEZONO MEURER, em cumprimento a 

legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 100242 Nr: 7322-79.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR LIMA DOS SANTOS

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

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo BANCO 

ITAÚ S/A em face de VALDECIR LIMA DOS SANTOS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora homologado o cálculo de fls. 764/772, como se 

extrai da decisão de fl. 790, que, por sua vez, apontou a existência de 

crédito em favor do executado.

Instadas as partes, mantiveram-se inertes (fl. 792).

Os autos vieram-me conclusos.

 É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Sem delongas, a controvérsia dos autos envolve a ausência de título 

exequendo, uma vez que a ação revisional modificou as cláusulas 

contratuais, de forma que fora aferido crédito em favor do executado.

 Assim sendo, não há dívida a ser executada, é dizer, a parte exequente 

não dispõe de título executivo.

 Bem por isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

P.I.C.

Custas conforme sentença/acordão prolatados nos autos.

EXPEÇA-SE alvará do valor atinente ao saldo de 50% dos honorários 

periciais depositados em favor do perito.

Por fim, após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201134 Nr: 15600-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.Pretende a parte exequente, como se vê às fls. 165/168, a 

suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito existentes em nome 

da parte executada, além da inscrição de seu nome no rol de 

inadimplentes.Pois bem.Nesse passo, conforme recente entendimento do 

STJ, a adoção de tais medidas requerem sinais de ocultação de 

patrimônio.(...)Afinal, se assim não fosse, as medidas deixariam de ser 

coercitivas para se tornarem punitivas, o que não é o caso.Dessa feita, a 

parte exequente deixou de apresentar documentos hábeis a comprovar 

que a parte executada estaria ocultando o seu patrimônio. No mais, não 

custa relembrar que a execução não pode lançar mão de expedientes que 

vulnerem a dignidade da pessoa humana.Por todo o exposto, INDEFIRO o 

pedido em questão.Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 dias, pugnar o que entender de direito.Independentemente da 

determinação anterior, nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, 

PROMOVA-SE a inclusão do nome da parte executada nos órgãos de 

proteção ao crédito, utilizando-se do sistema SerasaJud.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4790 Nr: 323-96.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FAUSTO EUGENIO MASSON, FAUSTO 

ANGELO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU DONIDA DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMEIRE FABRIN BRAGA - 

OAB:MT- 4.074

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 No mais, não tem vez o pedido de encaminhamento de ofício a 

Cooperativas de Crédito para pesquisa de ativos financeiros, porque já 

estão incluídas no sistema Bacenjud. Logo, INDEFIRO o pedido em 

questão.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 324355 Nr: 22087-35.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. ALVES PROENÇA-ME, ANDERSON ALVES PROENÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 Vistos.

CITE-SE a parte embargada para, no prazo legal, apresentar resposta, sob 

pena de revelia. Tal comunicação se dará pelo digno advogado da parte 

embargada, via publicação pelo DJE.

Uma vez que não se vê pedido de efeito suspensivo, a execução deverá 

seguir nos seus ulteriores termos.

No mais, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142186 Nr: 1575-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Posto isso, DEFIRO o pedido de fl. 183, conforme os documentos que ora 

se juntam, colhidos pelo sistema Infojud, que deverão ficar arquivados em 

pasta própria, com acesso exclusivo às partes do vertente feito.Logo, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre 

as respectivas declarações de imposto de renda.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264087 Nr: 27727-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE PEDRO DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 Vistos.

 Sempre no propósito de resolver amigavelmente o litígio, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 14h30min, 

a ser conduzida por este Juízo, conforme autoriza o artigo 139, inciso V, 

do CPC.

INTIMEM-SE, inclusive, pessoalmente, as partes, observando o endereço 

informado pela parte executada à fl. 76, facultando, ainda, à parte 

executada manifestar sobre os pedidos de fls. 88/92, no prazo de 05 dias.

Após a audiência, se inexitosa, serão decididos os pedidos de fls. 74/75 e 

de fls. 88/92.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193589 Nr: 9790-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos. DO PEDIDO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) Posto isso, INDEFIRO o pedido de fls. 

316/323. DO PEDIDO DE PENHORA PELO SISTEMA BACENJUD. (...)De tal 

sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, fora 

procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência. Dessa 

feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá início o 

prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC. Não 

apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC. Assim sendo, em havendo manifestação pela parte 

executada, INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no 

prazo de 05 dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do CPC. (...) DO 

PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITO.(...)INTIME(M)-SE o(s) locatário(s), 

no(s) endereço(s) visualizado(s) à fl. 269-verso, na forma do artigo 855, 

inciso I, do CPC, e a parte executada, na forma do artigo 855, inciso II, do 

CPC, com o que considerar-se-á realizada a penhora, sendo certo que, na 

data do vencimento, deverá(ão) o(s) locatário(s) depositar(em) em juízo o 

valor devido ao executado até o limite do montante da dívida, sob pena de 

incidência do artigo 312 do CC. Após o resultado da diligência, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de 

direito. No mais, CUMPRAM-SE os comandos insertos no ato judicial de fls. 

261/262. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253535 Nr: 19602-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 Vistos. Antes de se terminar qualquer ato executório, é preciso 

oportunizar à parte executada o pagamento espontâneo. Logo, na forma 

do artigo 523 do CPC, INTIME-SE o executado, pelo digno advogado, para, 

no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também 

de 10%. A parte executada deverá ser alertada que, na forma do artigo 

525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Após, se transcorrer “in albis” o prazo 

para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente para 

atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 

Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. 

(...) ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197318 Nr: 12647-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDA DIAS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da petição de fl. 103 , 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7934 Nr: 408-77.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHYTOS ASSESSORIA EM TEC AGRONOMICA 

LTDA, MARIO SERGIO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA SILVA FARIAS 

SANTOS

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

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - OAB:22284/O, LUIZ 

QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737, ROSEMEIRE FABRIN BRAGA - OAB:MT- 4.074

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da petição de fl. 513 , 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275284 Nr: 5211-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE ARAUJO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 228 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7795 Nr: 257-14.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA YARA SOARES SQUILLACE

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

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em que pese o aviso de recebimento de fl. 224-verso, 

observa-se que foi devolvida a correspondência que encaminhava o 

Ofício nº 676/2019 à B3 Bolsa de Valores, constando motivo "Mudou-se". 

Em atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito, oportunidade em que poderá informar o 

endereço atualizado para encaminhamento do ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142184 Nr: 1573-08.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA SANCHES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BALDUÍNO MACIEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em que pese o aviso de recebimento de fl. 224-verso, o 

mesmo deve ser desconsiderado em razão da devolução da 

correspondência que encaminhava o Ofício nº 483/2019 ao Grupo 

Recovery, constando motivo "Mudou-se", juntada à fl. 223. Desta forma, 

em atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito, oportunidade em que poderá informar o 

endereço atualizado para encaminhamento do ofício.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 207837 Nr: 253-78.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVANIR GOMES VALVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERCY FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:20018/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 Vistos.

Antes da análise do acordo entabulado às fls. 69/70, vejo a necessidade 

de manifestação das partes, posto que o procurador da parte exequente 

manifestou discordância quanto ao referido acordo.

Assim, INTIMEM-SE as partes pessoalmente, para manifestarem no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca da petição de fls. 73/75.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221521 Nr: 11291-87.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDS, MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OWMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - OAB:24.324-MT, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a autora na pessoa do seu advogado para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste acerca da certidão do oficial de justiça 

fl. 108/109.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 230816 Nr: 19305-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHAPDS, JPAPDS, JAAPDS, FADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474, WALLYNTON MATIAS MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.204

 Vistos.

Ante a informação do atual endereço da parte executada (fl. 57), 

cumpra-se a decisão de fl. 40.

Indefiro o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, 

tendo em vista que o rito escolhido pela parte exequente não comporta tal 

análise.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239686 Nr: 7330-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARIA DE JESUS FAVORETO, Ingrid Favoreto, 

Reinaldo Favoretto Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE REINALDO FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816, INGRID FAVORETO - OAB:48907/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do(a) inventariante, para que 

possa manifestar-se, no prazo legal, tendo em vista o lapso temporal, 

referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245749 Nr: 13357-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IKFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o petitório de fl. 84, ante a impossibilidade de encaminhamento do 
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mandado de averbação do divórcio diretamente ao cartório competente.

No mais, diligencie o Sr. Gestor Judiciário acerca do cumprimento do 

mandado de averbação expedido à fl. 78.

Devidamente cumprida, proceda-se com o retorno dos autos ao arquivo.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262910 Nr: 26910-23.2017.811.0055

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta e, em consonância com 

o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE a presente representação para 

efeito de aplicar ao representado Manoel Francisco de Souza Júnior, 

brasileiro, solteiro, nascido em Tangará da Serra/MT, em 24/08/2000, filho 

de Manoel Francisco de Souza e Valdirene Nunes da Silva, residente na 

Rua 14, n.º 802-S, Jardim Uirapuru, nesta cidade e Comarca, a medida 

socioeducativa de internação, prevista no artigo 112, inciso VI c/c art. 122, 

inciso II, do ECA, por prazo indeterminado, devendo a mesma ser cumprida 

em local adequado, respeitando o disposto no art. 123 do ECA. Como a 

medida de internação não comporta prazo determinado, deverá sua 

manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a 

cada seis meses (art. 121, § 2º, ECA).Consignando-se que em nenhuma 

hipótese o período máximo de internação excederá a três anos (art. 121, § 

3º, ECA).E, atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o 

adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou 

de liberdade assistida (art. 121, § 4º, ECA).A liberdade será compulsória 

aos vinte e um anos de idade (art. 121, § 5º, ECA).Em qualquer hipótese a 

desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério 

Público (art. 121, § 6º, ECA).Oficie-se com urgência à Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso 

(SEJUDH-MT), solicitando vaga para a internação definitiva do 

representado, conforme dispõe o art. 868 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria – CNGC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após 

o trânsito em julgado, com a certificação devida, determino as baixas e 

comunicações de estilo, devendo-se formar o feito de execução de 

medida socioeducativa, em conformidade com o art. 39 e demais 

aplicáveis na espécie todos da novel Lei do SINASE (Lei nº. 12.594/2012). 

As providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292709 Nr: 19209-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O, LILIAN ARAUJO MANSO PAVEZI - OAB:28.211, 

SHEILA MARIA DE CARLOS BOTAN - OAB:27.923

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LEANDRO RIBEIRO - 

OAB:45.884, MARIA DANIELLE ROSA PADILHA RIBEIRO - OAB:46.163

 Vistos.

Em análise detida dos autos, vejo que até a presente data restou realizado 

o exame de DNA em relação ao menor Luiz Miguel da Silva Pavezi, sendo 

o laudo pericial juntado às fls. 64/66.

Observo ainda que a parte autora pugnou pela realização do exame de 

DNA em relação a requerida Luana da Silva Pavezi na comarca de 

Campos Mourão/PR (fls. 69/70), bem como requer seja realizado depósito 

judicial da pensão alimentícia referente a filha Luana da Silva Pavezi (fls. 

77/78).

Assim, considerando os requerimentos formulados vejo que merecem 

parcial acolhimento.

Posto isso:

I – DEFIRO a coleta de material genético em comarca diversa, para tanto, 

EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Campos Mourão/PR, a fim de 

que o juízo daquela comarca designe data e horário para a realização da 

coleta de material genético da requerida Luana da Silva Pavezi e do 

requerente Luciano Pavezi.

II – INDEFIRO o petitório de depósito judicial da pensão alimentícia da 

requerida Luana da Silva Pavezi.

III – INTIME-SE a requerida Luana da Silva Pavezi, para no prazo de 05 

(cinco) dias, regularizar a representação, ante o implemento da maioridade 

civil.

IV – Sem prejuízo do cumprimento das determinações acima, DESIGNO 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 04/03/2020, às 

15h50mim.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293993 Nr: 20116-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a cota ministerial retro, INTIME-SE a parte autora, através 

de seus procuradores, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar 

quanto ao disposto nos arts. 26 a 29 do Código Civil.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, abro nova vista ao Ministério 

Público para manifestação.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306718 Nr: 8115-95.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do (a) autor (a), para que 

possa proceder com a retirada do Formal de Partilha, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento do respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 117762 Nr: 7756-97.2009.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHDS, VLZDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDF, EDSODF, ADOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

INTIME-SE a requerente Lindalva Albuquerque de Oliveira, por intermédio 

da Defensoria Pública, para manifestar acerca da petição de fl. 166.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143492 Nr: 3018-61.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APS, CSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o enorme lapso temporal, INTIME-SE a parte exequente 

pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, abro vista ao Ministério 

Público para manifestar-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 329559 Nr: 25920-61.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWA, EDMPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No que diz respeito aos documentos relativos aos bens do espólio vejo 

que não restou demonstrada a cadeia dominial em relação ao imóvel 

arrolado na partilha, devendo, portanto, restar juntada a matrícula 

atualizada do referido imóvel bem como quanto aos Termos de Renúncia 

de quinhão hereditário, estes deverão ser confeccionados por Escritura 

Pública ou Termo Judicial.Posto isso:1.Defiro os benefícios da justiça 

gratuita, porém observando-se o que dispõe o art. 12 da Lei 1.060/50, sem 

prejuízo de posterior revogação;2. Recebo a inicial na forma de 

arrolamento nos termos do art. 659 do NCPC, uma vez que se encontram 

presentes os requisitos;3. Nomeio inventariante a requerente Neide 

Alexandre Burgos, independentemente de assinatura de termo de 

compromisso. 4. Intime-se a inventariante para aportar nos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a cópia atualizada da matrícula do imóvel, objeto 

da partilha bem como os termos de renúncia de quinhão hereditário 

formalizados por Escritura Público ou Termo Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 329744 Nr: 26060-95.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLLS, PLSP, HSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:1.Defiro o pedido de parcelamento das custas processuais, 

uma vez que este se encontra autorizado nos §§ 7º e 8º, do art. 468, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, devendo apenas consignar que o número de 

parcelas, no que diz as custas de preparo do processo, deverão ser 

realizadas em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à 

correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável deste juízo 

(CNGC-CGJ, art. 468, § 7º);2. Recebo a inicial na forma de arrolamento 

sumário nos termos do art. 659 do NCPC, considerando que as partes são 

maiores, capazes e estão de acordo com a partilha amigável;3. Nomeio 

inventariante a herdeira Priscilla Lukachewski Sofia Peixoto, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso. 4. Intime-se a 

inventariante para aportar aos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, os 

seguintes documentos: a)A certidão de inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança, conforme determina o Provimento nº 

56/2016 do CNJ;b) As representações processuais da viúva meeira e de 

todos os herdeiros;c)Cópias atualizadas das matrículas dos bens imóveis 

a serem partilhados bem como documentos de propriedade em nome de 

cujus, dos demais bens arrolados;d) A Guia de informação e apuração do 

imposto de transmissão causa mortis, expedida pela Fazenda Pública 

Estadual, com o respectivo cálculo do ITCD;e) As certidões negativas de 

débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal em relação ao de cujus bem como quanto ao imóvel 

rural.Proceda-se com o desentranhamento da petição de fls. 

04/08.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330071 Nr: 26330-22.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPCB, ECBDS, CRMDS, RSY, MDRBY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário proposta 

por Severina Parente Chagas Batista e outros em relação aos bens 

deixados pelo falecido João Batista Bachiega.

Verifico pelas alegações da Requerente que todos os herdeiros são 

maiores e capazes e estão de acordo com a partilha amigável, assim, o 

feito será recebido pelo rito do Arrolamento Sumário.

Com a inicial (fls. 04/07) foram apresentadas as primeiras declarações 

com a partilha amigável, havendo juntada dos documentos pessoais da 

viúva meeira e dos herdeiros com as respectivas representações 

processuais, bem como os documentos pessoais do de cujus e atestado 

de óbito, além da cópia atualizada da matrícula do imóvel a ser partilhado 

(fls. 39/40).

Posto isso:

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita, podendo este ser revogado a 

qualquer tempo;

2. Recebo a inicial na forma de arrolamento sumário nos termos do art. 659 

do NCPC, considerando que as partes são maiores, capazes e estão de 

acordo com a partilha amigável;

3. Nomeio inventariante a herdeira requerente Elizabete Cristina Bachega, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso.

 4. Intime-se a inventariante para aportar aos autos, no prazo de 90 

(noventa) dias, os seguintes documentos:

 a) A certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da 

herança, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;

c) A Escritura Pública de Doação de meação confeccionada pela viúva 

meeira;

d) A Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

e) As certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em relação ao de cujus 

bem como quanto ao imóvel rural.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320633 Nr: 19259-66.2019.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDJD, LAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDJ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO PELLIN - 

OAB:OAB-PR 74.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o autor na pessoa do seu advogado para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias manifeste acerca do documento juntado às fls. 

53/55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330911 Nr: 590-28.2020.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DQDMS, DCHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10055/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), que poderá ser 

revogado a qualquer tempo.

Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 do 

CPC.

Processe-se em Segredo de Justiça.

Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 175721 Nr: 17701-35.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIDIGER RAFAEL VIER CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eidiger Garcia de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 Vistos.

DEFIRO parcialmente o petitório retro, razão pela qual:

I - EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e avaliação dos veículos 

restritos à fl. 140.

II – INTIME-SE o executado para, no prazo legal, manifestar sobre a 

referida penhora.

III - Realizadas a penhora e a avaliação, iniciar-se-á a fase de 

expropriação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276520 Nr: 6119-96.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERLAN DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT, RONALDO 

QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT, RONALDO 

QUINTÃO - OAB:10058/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento para extração de cópias, no prazo de 

05 (cinco) dias, após, proceda-se com o retorno dos autos ao arquivo.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10362 Nr: 743-62.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo no dia 22/11/2019, para a parte requerida 

indicar a exata localização do imóvel, apesar de ter sido devidamente 

intimado pelo oficial de justiça, do mandado de intimação de fl.344, 

conforme certidão do oficial de fl.345, sendo assim intima-se a parte 

exequente para no prazo de 15 (Quinze) dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147200 Nr: 6976-55.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807-A

 Certifico que intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169388 Nr: 10321-58.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCOLARI SUPERMERCADO E CONVENIENCIA 

LTDA - ME, MARCOS SCOLARI, ANA CRISTINA RIBEIRO VIEIRA

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

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de três 

diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim Amélia, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307309 Nr: 8602-65.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEAL TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO 

PROFFISSIONAL DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MÜLLER - 

OAB:48669

 Certifico que as contrarrazões de fls. 113/123 são tempestivas.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227557 Nr: 16316-81.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE JESUS OLIVEIRA, ROMAO DE 

OLIVEIRA ALEXANDRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre os 

documentos de fls. 222/255, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255426 Nr: 20983-76.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOTILDES APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA, LUIZ ZEFERINO DA SILVA, JOSÉ DIAS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 75 Vº, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321853 Nr: 20255-64.2019.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MALDONADO FOLHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta 

reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial de 

justiça MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328929 Nr: 25462-44.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO R DOS SANTOS EIRELI ME, ANTONIO 

ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB: 

153.447/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 230, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277859 Nr: 7310-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVELINO OLIVEIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de Reintegração de 

Posse, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila 

Araputanga, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285310 Nr: 13325-64.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO GINÉSIO MISSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:OAB/MT 17.761-A

 Certifico que intimo as partes para tomarem as providências solicitadas no 

ofício de fls. 365/366, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330470 Nr: 147-77.2020.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DE MATO GROSSO, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI VITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA RUBIA ALVES DE REZENDE 

- OAB:20985-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 9, a exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), a serem 

depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Parque das Mansões, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos. Sendo 

assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente para 

regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123412 Nr: 2385-21.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT
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 Certifico que intimo a parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000064-44.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL FAUSTINO DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDER SANTOS- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA 

E ABASTECIMENTO (IMPETRADO)

Joanete da Silva de Almeida (IMPETRADO)

 

Autos: 1000064-44.2020.8.11.0055 VISTOS. Cuida-se de mandado de 

segurança impetrado por JOSIEL FAUSTINO DA CRUZ em desfavor da 

indigitada autoridade coatora, Sr Secretario Municipa de Agricultura e 

outro, todos qualificados no encarte processual em epígrafe. Sustenta ser 

servicdor efetivo, e que protocolou em 25/10/2019 solicitação de adicional 

de insalubridade, mas que após pouco mais de 30 dias entrou em contato 

e não teve qualquer decisão sobre o referido requerimento. Diz ter direito 

liquido e certo de ter seu pedido respondido no prazo legal, trazendo a 

redação do artigo 138 da Lei orgânica municipal. Com a exordial vieram 

documentos anexos, notadamente os documentos pessoais do impetrante 

e os editais do processo seletivo. Em seguida os autos vieram conclusos. 

É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente ressalto que o 

mandado de segurança é a via adequada para atacar o ato impugnado, 

sendo certo que a referida ação está atualmente regulamentada pela Lei 

nº 12.016/09, a qual prevê o seguinte no artigo 1º: Art. 1º - Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça [...] Como 

qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os 

pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do 

writ, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo. 

Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e 

delimitação são claras e passíveis de demonstração documental. Além 

disso, para que seja possível a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a 

relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial 

e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do 

impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final. Neste 

sentido o inciso III do artigo 7º da Lei nº 12.016/09: Art. 7º Ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição 

inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos 

documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda 

o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, 

com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. 

Entrementes, no caso vertente, em sede de cognição sumária, própria 

deste momento processual, pelos argumentos e documentos atrelados na 

petição inicial, a despeito da aparente relevância do fundamento invocado, 

reputo que não há elementos documentais suficientes para a concessão 

da liminar. O artigo trazido pelo autor é de informações gerais, sendo certo 

que o pedido de adicional de insalubridade, tal qual em qualquer carreira 

acaba por ser veiculado em processo administrativo que tem fase de 

autuação, requisições de informações, homologação de pareceres e 

eventuais decisões. Logo, há que se verificar a razoabilidade do prazo 

para tramitação e da decisão esperada, bem como a possibilidade de 

implementação de todos os efeitos esperados, já que estamos falando da 

coisa publica e seu orçamento. Portanto, reputo necessário, para a melhor 

análise do pleito, informações efetivas quanto os motivos da demora na 

apreciação dos requerimentos da impetrante quanto a sua transferência 

para outra unidade de saúde. Assim, considerando-se o teor do §1º artigo 

6º corroborado pelo princípio da cooperação e considerando-se, 

sobretudo a urgência da medida, determino que se notifiquem as 

autoridades coatoras, bem como o órgão de representação Judicial da 

pessoa Jurídica Interessada, encaminhe a este juízo, no prazo de 10 dias, 

informações e documentos acerca da situação do pedido administrativo e 

sobre eventual pendência que obste a transferência da impetrante, bem 

como preste as informações que julgar necessárias. Assevero que as 

informações devem ser protocoladas diretamente via PJE – Processo 

Judicial Eletronico. Por fim, com fundamento no inciso II do artigo 7º da Lei 

nº 12.016/09, determino que seja intimado o órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica à qual a autoridade coatora está integrada, para 

que também apresente a documentação solicitada e para que, querendo, 

ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias. 

Apresentada às informações solicitadas ou certificado o decurso do 

prazo para tanto, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação em 

10 (dez) dias. Feito isto, voltem-me conclusos para julgamento. No mais, 

cumpra-se prioritariamente, como determina o § 4º do artigo 7º da Lei nº 

12.016/09. Às providências. Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Francisco Ney Gaiva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000024-62.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLDI KEMPF (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gilmar Utzig (IMPETRADO)

MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (IMPETRADO)

 

Vistos, Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ISOLDI KEMPF 

em face de ato do Secretario Municipal de Tangara da Serra-MT, todos 

qualificados na exordial. Narra a Inicial que a impetrante é servidora 

municipal, efetivada no cargo de Ajudante de Serviços Gerais desde 

14/02/2002 e portanto, teria direito a Licença Prêmio referente ao 

quinquênio entre 14/02/2012 a 14/02/2017, conforme estabelece o art. 102 

da Lei Complementar nº 06/94. Aduziu que realizou o requerimento de 

gozo de licença prêmio referente ao período aquisitivo acima descrito. No 

entanto, afirma que após Análise Técnica realizada pela assessoria 

jurídica do município, a impetrante foi surpreendida com a decisão 

proferida a qual afirmou que “a servidora não possui licença prêmio a 

usufruir”, fundamentando tal decisão pelo fato da Impetrante ter 

apresentado atestado médico no período aquisitivo da referida licença. 

Assim, sob o fundamento de ilegalidade da declaração negativa quanto à 

integralização dos requisitos para usufruto da licença-prêmio, em razão do 

afastamento para tratamento por motivos de saúde, requer provimento 

judicial liminar para que seja reconhecido o direito ao usufruto da 

licença-prêmio do quinquênio 14/02/2012 a 14/02/2017. No mérito requer a 

concessão da ordem para confirmação da liminar com o reconhecimento 

do direito à licença-prêmio no período integralizado. Ainda, pleiteia por meio 

desta ação, que nos períodos de sua licença prêmio e durante a sua 

licença maternidade, seus vencimentos sejam acrescidos das vantagens 

pecuniárias, permanentes ou temporárias, sem que ocorram descontos, 

eis que tem notícias de que outras servidoras, quando em licença, têm 

recebido apenas seus vencimentos e não sua remuneração. Com a inicial 

vieram documentos anexos referentes ao requerimento administrativo da 

licença-prêmio. É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

ressalto que o presente ação é gratuita conforme a Constituição deste 

Estado prevê em seu art. 10º, inciso XXII. Passo a análise do pedido 

liminar: Inicialmente, mister se faz salientar que a concessão do mandado 

de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de 

plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas-corpus ou 

habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 

for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5º, LXIX, da 

Constituição Federal e artigo 1º da Lei nº 12.016/2009. Direito líquido e 

certo – é aquele que se prova, documentalmente, logo na petição inicial, a 

terminologia está ligada à prova pré-constituída, a fatos documentalmente 

provados na exordial. Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 194 de 569



ou intrincada. Isso não configura empecilho para a concessão da 

segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre matéria de direito não 

impede concessão de segurança’). O que se exige é o fato de 

apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe 

corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será 

descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança. De fato, como ação civil de rito especial, marcado 

pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de um direito líquido e 

certo é plenamente justificável, principalmente porque não há espaço para 

a fase de produção probatória nesse rito. Além da exigência de um direito 

líquido e certo, são também pressupostos específicos do mandado de 

segurança o ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão 

ou ameaça de lesão, devendo referidos pressupostos estarem presentes 

concomitantemente. Assim, para a concessão da medida liminar em 

Mandado de Segurança devem concorrer os dois requisitos legais 

insertos no artigo 7º, III da Lei n.º 12.016/2009, que refletem na 

probabilidade do direito e no perigo de dano. Entrementes, no caso 

vertente, em sede de cognição sumária, própria deste momento 

processual, pelos argumentos e documentos atrelados a inicial, e em 

razão da aparente relevância do fundamento invocado, reputo de rigor o 

deferimento da medida liminar pleiteada. Analisando detidamente a Analise 

Tecnica emitida pela assessoria (Analise Tecnica n.º 142/AATAL/2019) e 

a declaração do Chefe de Recursos Humanos de nº 041/GS/SEMEC/2019, 

constata-se que o indeferimento se deu em razão da impetrante ter se 

ausentado, durante o período aquisitivo, por uma vez pelo período de 12 

dias para tratamento de saúde, o que afastaria a sua assiduidade, 

requisito necessário para o deferimento da licença prêmio. A análise 

técnica de nº 142/AATAL/2019, juntada pela impetrante e mencionada 

diversas vezes pela administração, em momento algum afirma que o 

afastamento para tratamento de saúde impediria o direito a licença prêmio. 

Vê-se que referida análise debruçou-se somente com relação aos motivos 

para interrupção e suspensão de referido direito e suas diferenças. Não 

esclareceu sobre os itens 3 e 4, que questionava se os auxílios doenças 

e licença para tratamento de saúde interromperiam o prazo para a 

concessão de licença prêmio. Denota-se que afirmou tão somente que em 

casos de faltas injustificadas, haveria suspensão do direito, que passaria 

a contar a partir do tempo remanescente e que nos demais haveria a 

interrupção. A Lei Complementar nº 006/94, que dispõe sobre o regime 

jurídico único dos servidores públicos do município, enumera as hipóteses 

em que não será concedida a licença prêmio vejamos: Art. 103. Não se 

concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo: I – sofrer 

penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se o cargo em virtude de: 

a) licença para tratamento em pessoa da família por tempo superior a 

90(noventa) dias; b) licença para tratar de interesse particular; c) 

condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva; d) 

licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro. III – da 

concessão de sua licença, a mesma, venha a prejudicar o desempenho do 

serviço público. Assim, da leitura da legislação retro, consoante artigo 103 

da Lei Complementar nº 006/94, não se concederá licença prêmio ao 

servidor que, no período aquisitivo, afastar-se do cargo em virtude de 

licença para tratamento em pessoa da família por tempo superior a 90 

(noventa) dias, o que não se configura no caso dos autos, visto que o 

afastamento da autora se deu para tratamento da própria saúde. 

Ressalta-se, por fim, que não há no ato coator oposição quanto ao 

usufruto da licença-prêmio em prejuízo ao desempenho do serviço público. 

Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada, reconhecendo-se o 

direito de licença prêmio da impetrante relativo ao período aquisitivo 

14/02/2012 a 14/02/2017, e de consequência, determino que a autoridade 

coatora conceda o gozo do benefício de Licença Prêmio à requerente 

conforme requerido (ao término de sua licença maternidade), ressaltando, 

todavia, a hipótese prevista no art. 103, inciso III da Lei complementar 

06/94 deste Município. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as 

informações que julgar necessárias no prazo de 10 dias. Além disso, com 

fundamento no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/09, determino que 

seja citada a pessoa jurídica à qual a autoridade coatara está integrada, à 

qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuição, para que, querendo, 

ingresse no feito. Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste 

as informações, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 

(dez) dias. Feito isto, voltem-me os autos conclusos para sentença. No 

mais, cumpra-se prioritariamente, como determina o § 4º do artigo 7º da 

Lei nº 12.016/09. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000055-82.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE VIERO PAZINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIENEFER JAQUELINE MAGALHAES FEIX (IMPETRADO)

 

VISTOS. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Jaqueline 

Viero Pazini em desfavor da Sra. Dienefer Jaqueline Magalhães Feix, 

Secretária Municipal de Saúde do Município de Tangará da Serra/MT, 

devidamente qualificadas na exordial. Em síntese, alega que teria férias 

marcadas para o final do ano de 2019 e inicio de 2020, porém ato da 

indigitada autoridade coatora indeferiu o gozo, pelo fato da mesma ter tido 

afastamentos decorrentes de licença saúde durante o período aquisitivo. 

Assim, fundamenta ser ilegal a negativa quanto à integralização dos 

requisitos para usufruto das ferias, em razão do afastamento para 

tratamento por motivos de saúde, motivo pelo qual requer provimento 

judicial liminar, para que seja reconhecido o direito ao usufruto das férias 

atinente aos períodos aquisitvos de 10/11/2018 a 09/05/2018 e de 

10/05/2019 a 09/11/2019) e que sejam marcadas para os próximos 03 

meses. No mérito requer a concessão da ordem para confirmação da 

liminar. Com a inicial vieram documentos anexos referentes ao 

requerimento administrativo da licença-prêmio. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. Passo a análise do pedido liminar: Inicialmente, 

mister se faz salientar que a concessão do mandado de segurança 

submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito 

líquido e certo não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando 

o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 

ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, 

nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1º da Lei nº 

12.016/2009. Direito líquido e certo – é aquele que se prova, 

documentalmente, logo na petição inicial, a terminologia está ligada à prova 

pré-constituída, a fatos documentalmente provados na exordial. Não 

importa se a questão jurídica é difícil, complexa ou intrincada. Isso não 

configura empecilho para a concessão da segurança (Súmula 625 do STF: 

‘Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de 

segurança’). O que se exige é o fato de apresentar-se claro e induvidoso, 

pois o direito é certo se o fato que lhe corresponder também o for. Mas, se 

os fatos forem controversos, será descabido o writ, pois inexistirá a 

convicção de sua extrema plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, 

suposições infundadas, argumentos que dependem de comprovação, não 

dão suporte ao mandado de segurança. De fato, como ação civil de rito 

especial, marcado pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de 

um direito líquido e certo é plenamente justificável, principalmente porque 

não há espaço para a fase de produção probatória nesse rito. Além da 

exigência de um direito líquido e certo, são também pressupostos 

específicos do mandado de segurança o ato de autoridade, a ilegalidade 

ou abuso de poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo referidos 

pressupostos estarem presentes concomitantemente. Assim, para a 

concessão da medida liminar em Mandado de Segurança devem concorrer 

os dois requisitos legais insertos no artigo 7º, III da Lei n.º 12.016/2009, 

que refletem na probabilidade do direito e no perigo de dano. Por direito 

líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e delimitação 

são claras e passíveis de demonstração documental. Além disso, para 

que seja possível a concessão de medida liminar em mandado de 

segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a 

relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial 

e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do 

impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final. Neste 

sentido o inciso III do artigo 7º da Lei nº 12.016/09: Art. 7º Ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição 

inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos 

documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda 

o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 
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deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, 

com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. 

Entrementes, no caso vertente, em sede de cognição sumária, própria 

deste momento processual, pelos argumentos e documentos atrelados na 

petição inicial, a despeito da aparente relevância do fundamento invocado, 

reputo que não há elementos documentais suficientes para a concessão 

da liminar. Primeiro que a alegada lesão, de não ter gozado o período de 

férias teria sido bem antes deste protocolo, sendo certo que não será a 

tramitação normal, com a requisição de informações que causará lesão, já 

que não há sequer outro pedido indicando período especifico, com 

fundamentação de motivo determinante. Segundo porque diante disso, 

reputo necessário, para a melhor análise do pleito, informações efetivas, 

pois a primeira vista o que se tem é que já houve usufruto de parte do 

período, sendo necessário entender a sistemática especifica. Assim, 

considerando-se o teor do §1º artigo 6º corroborado pelo princípio da 

cooperação e considerando-se, sobretudo a urgência da medida, 

determino que se notifiquem as autoridades coatoras, bem como o órgão 

de representação Judicial da pessoa Jurídica Interessada, encaminhe a 

este juízo, no prazo de 10 dias, informações e documentos acerca da 

situação do pedido administrativo e sobre eventual pendência que obste a 

transferência da impetrante, bem como preste as informações que julgar 

necessárias. Assevero que as informações devem ser protocoladas 

diretamente via PJE – Processo Judicial Eletronico. Por fim, com 

fundamento no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/09, determino que 

seja intimado o órgão de representação judicial da pessoa jurídica à qual a 

autoridade coatora está integrada, para que também apresente a 

documentação solicitada e para que, querendo, ingresse no feito, o que 

deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias. Apresentada às informações 

solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. Feito isto, 

voltem-me conclusos para julgamento. No mais, cumpra-se 

prioritariamente, como determina o § 4º do artigo 7º da Lei nº 12.016/09.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000069-66.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MARIA FERNANDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE PENITENCIÁRIA REGIAO OESTESIMONE LIRA DE 

SOUZA PIETSCH (IMPETRADO)

SENHOR EMANUEL ALVES FLORES, SECRETÁRIO ADJUNTO DE 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA- SAAP/SESP (IMPETRADO)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança impetrado por Debora Maria 

Fernandes em face de atos praticados em tese pela Superintendente 

Penitenciara, e Secretario Adjunto de Administração Penitenciaria, ambos 

lotados na SEJUDH, com sede funcional na comarca de Cuiabá. In casu, 

no tocante ao mandado de segurança a competência para o 

processamento e julgamento do processo é definida segundo a sede 

funcional da autoridade coatora, tratando-se de competência absoluta. A 

jurisprudência é firme nesse sentido, cabendo destacar a título ilustrativo: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. AUTORIDADE IMPETRADA. 1 - A competência para 

julgamento de mandado de segurança é definida de acordo com a 

categoria e a sede funcional da autoridade impetrada, tratando-se, nestes 

termos, de competência absoluta e, como tal, insuscetível de ampliação. 2 

- Recurso desprovido”.(TRF 2ª R, AG 200202010460450, rel. Juiz Fed. 

Convocado MARCELO PEREIRA, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, DJU 

04/07/2008, p. 404). PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

COMPETÊNCIA. SEDE DA AUTORIDADE COATORA. REMESSA PARA O 

JUÍZO COMPETENTE. 1. A competência para processar e julgar mandado 

de segurança é definida pela sede funcional da autoridade coatora. 2. 

Declarada a incompetência absoluta, deve o processo ser remetido para o 

Juízo competente (art. 113, § 2º, CPC). 3. Apelação a que se dá parcial 

provimento. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA 

ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE 

COATORA. SÚMULA 83, DESTA CORTE, APLICÁVEL TAMBÉM AOS 

RECURSOS INTERPOSTOS PELA LETRA A DO PERMISSIVO 

CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO. I. A jurisprudência desta Corte se 

firmou no sentido de que a competência para conhecer do mandado de 

segurança é a da sede funcional da autoridade coatora. II. Aplicável a 

Súmula 83, desta Corte, aos recursos interpostos com base na letra a, do 

permissivo constitucional. III. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1078875 RS 2008/0169558-0, Relator: Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/08/2010, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2010) Por outro lado, o 

ilustre mestre HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, tratando do 

reconhecimento da incompetência absoluta, assim leciona, in verbis: “Os 

autos serão remetidos ao juiz competente, que terá de aproveitar todos os 

atos probatórios já praticados” (In Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 

Forense, 26.ª ed., p. 189). Com efeito, sendo a inicial clara ao definir o ato 

impugnado e a autoridade que o praticou, e sendo certo que a referida 

autoridade possui sede funcional no Juízo da Comarca de Cuiabá e não 

nesta Comarca, de rigor o declínio da competência deste Juízo para 

aquele, o que deve ser feito de ofício. Isto posto, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ex officio, da competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

do douto Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a remessa 

deste feito. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000053-15.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDA DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

WESLEI ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DALVA DA CUNHA OLIVEIRA (REQUERENTE)

THIELE FERNANDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO GOMES GRAVA (REQUERENTE)

LURDES FERNANDES DE OLIVEIRA GRAVA (REQUERENTE)

ARCISIO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DAMAS RIBEIRO (REQUERENTE)

MARIA FERNANDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER MOREIRA DA CUNHA OAB - MT25649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PROCESSO Nº 1000053-15.2020.8.11.0055 VISTOS Cuida-se de Pedido 

de Expedição de Alvará para Levantamento de Valores. Por se tratar de 

procedimento de jurisdição voluntária para expedição, não se evidencia a 

competência desta Vara da Fazenda Pública. Desta forma, se vê que não 

há qualquer razão para esta ação ter sido distribuída a esta Vara, que é a 

competente para processar e julgar ações que envolvam interesses das 

Fazendas Públicas de acordo com o que preceituam os Provimentos nº 

24/2007 e nº 12/2010 do Conselho de Magistratura. Portanto, devolva-se 

ao Cartório Distribuidor a fim de ser redistribuída ao Juízo Competente. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 21 de janeiro de 2020 FRANCISCO NEY 

GAIVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006918-88.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA FERREIRA LESSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA OAB - MT21801/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1006918-88.2019.8.11.0055. 

AUTOR(A): MARTA FERREIRA LESSA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, ETC. Trata-se de pedido de 

restabelecimento de benefício de auxílio doença acidentária e conversão 

em aposentadoria por invalidez ajuizado por Marta Ferreira Lessa, 

devidamente qualificada nos autos. A inicial, completamente confusa e 

truncada, pleiteia por diversas vezes que a perícia realizada junto à 

Justiça Federal seja aproveitada por este Juízo, que seja deferida a tutela 

provisória de urgência, bem como relata, novamente por diversas vezes, 

as patologias que acometem a autora de forma pormenorizada, 

repetindo-as desnecessariamente eis que constam dos laudos em anexo. 

Por fim ora alega ser a parte autora ora autor, ora vaqueiro, ora 

cozinheira. Por conseguinte, tem-se uma Inicial que não relata o principal: a 

existência de ação anterior com o mesmo objeto; trata-se da ação de cód. 

147800 que tramitou perante este Juízo. Referida ação foi julgada 
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procedente e se encontra aguardando o julgamento do recurso de 

apelação interposto pela parte requerida. Sendo assim vislumbro que o 

presente pedido mais se amoldaria a uma ação de execução provisória, 

eis que visa a implantação do benefício previdenciário já concedido em 

Juízo. Considerando que as sentenças que imponham obrigação de fazer 

e não fazer demandam execução imediata e ex officio, consoante 

interpretação do artigo 536 do NCPC (dispensando desta forma a 

formação de feito executivo); mas tendo em vista que no caso em apreço 

a ação principal na qual foi proferida a sentença objeto de cumprimento foi 

encaminhada à Superior Instância para análise do recurso interposto, não 

entrevejo qualquer óbice à formação de instrumento em apartado para fins 

de execução. Todavia, o presente feito não preenche os requisitos 

previstos no artigo 522, parágrafo único e incisos, do Novo Código de 

Processo Civil, razão pela qual determino que o autor emende a inicial, em 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da mesma. Decorrido o prazo, 

com ou sem emenda, tornem os autos conclusos para análise da liminar ou 

extinção da ação nos termos do art. 485, I do CPC, conforme o caso. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tangará da Serra, 21 de 

janeiro de 2020. FRANCISCO NEY GAÍVA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159340 Nr: 8211-23.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA LEONÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do Alvará Judicial expedido nos autos, INTIMO o Exequente acerca 

do mesmo, ressaltando que ainda pende de pagamento o Precatório 

expedido nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000069-66.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MARIA FERNANDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE PENITENCIÁRIA REGIAO OESTESIMONE LIRA DE 

SOUZA PIETSCH (IMPETRADO)

SENHOR EMANUEL ALVES FLORES, SECRETÁRIO ADJUNTO DE 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA- SAAP/SESP (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança impetrado por Debora Maria 

Fernandes em face de atos praticados em tese pela Superintendente 

Penitenciara, e Secretario Adjunto de Administração Penitenciaria, ambos 

lotados na SEJUDH, com sede funcional na comarca de Cuiabá. In casu, 

no tocante ao mandado de segurança a competência para o 

processamento e julgamento do processo é definida segundo a sede 

funcional da autoridade coatora, tratando-se de competência absoluta. A 

jurisprudência é firme nesse sentido, cabendo destacar a título ilustrativo: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. AUTORIDADE IMPETRADA. 1 - A competência para 

julgamento de mandado de segurança é definida de acordo com a 

categoria e a sede funcional da autoridade impetrada, tratando-se, nestes 

termos, de competência absoluta e, como tal, insuscetível de ampliação. 2 

- Recurso desprovido”.(TRF 2ª R, AG 200202010460450, rel. Juiz Fed. 

Convocado MARCELO PEREIRA, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, DJU 

04/07/2008, p. 404). PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

COMPETÊNCIA. SEDE DA AUTORIDADE COATORA. REMESSA PARA O 

JUÍZO COMPETENTE. 1. A competência para processar e julgar mandado 

de segurança é definida pela sede funcional da autoridade coatora. 2. 

Declarada a incompetência absoluta, deve o processo ser remetido para o 

Juízo competente (art. 113, § 2º, CPC). 3. Apelação a que se dá parcial 

provimento. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA 

ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE 

COATORA. SÚMULA 83, DESTA CORTE, APLICÁVEL TAMBÉM AOS 

RECURSOS INTERPOSTOS PELA LETRA A DO PERMISSIVO 

CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO. I. A jurisprudência desta Corte se 

firmou no sentido de que a competência para conhecer do mandado de 

segurança é a da sede funcional da autoridade coatora. II. Aplicável a 

Súmula 83, desta Corte, aos recursos interpostos com base na letra a, do 

permissivo constitucional. III. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1078875 RS 2008/0169558-0, Relator: Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/08/2010, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2010) Por outro lado, o 

ilustre mestre HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, tratando do 

reconhecimento da incompetência absoluta, assim leciona, in verbis: “Os 

autos serão remetidos ao juiz competente, que terá de aproveitar todos os 

atos probatórios já praticados” (In Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 

Forense, 26.ª ed., p. 189). Com efeito, sendo a inicial clara ao definir o ato 

impugnado e a autoridade que o praticou, e sendo certo que a referida 

autoridade possui sede funcional no Juízo da Comarca de Cuiabá e não 

nesta Comarca, de rigor o declínio da competência deste Juízo para 

aquele, o que deve ser feito de ofício. Isto posto, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ex officio, da competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

do douto Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a remessa 

deste feito. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006659-93.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Mario Mendes Ferreira (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDREIA 

CRISTINA DE SOUZA SANTOS em face de atos praticados em tese pelo 

“DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTIO DE MATO 

GROSSO DE GESTÃO, representado pela autoridade coautora Mauro 

Mendes Ferreira com endereço para intimações em Palácio Paiaguás - Rua 

Des. Carlos Avalone, s/n - Centro Político Administrativo | CEP: 78049-903 | 

Cuiabá – MT In casu, no tocante ao mandado de segurança a competência 

para o processamento e julgamento do processo é definida segundo a 

sede funcional da autoridade coatora, tratando-se de competência 

absoluta. A jurisprudência é firme nesse sentido, cabendo destacar a título 

ilustrativo: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUTORIDADE IMPETRADA. 1 - A competência 

para julgamento de mandado de segurança é definida de acordo com a 

categoria e a sede funcional da autoridade impetrada, tratando-se, nestes 

termos, de competência absoluta e, como tal, insuscetível de ampliação. 2 

- Recurso desprovido”.(TRF 2ª R, AG 200202010460450, rel. Juiz Fed. 

Convocado MARCELO PEREIRA, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, DJU 

04/07/2008, p. 404). PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

COMPETÊNCIA. SEDE DA AUTORIDADE COATORA. REMESSA PARA O 

JUÍZO COMPETENTE. 1. A competência para processar e julgar mandado 

de segurança é definida pela sede funcional da autoridade coatora. 2. 

Declarada a incompetência absoluta, deve o processo ser remetido para o 

Juízo competente (art. 113, § 2º, CPC). 3. Apelação a que se dá parcial 

provimento. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA 

ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE 

COATORA. SÚMULA 83, DESTA CORTE, APLICÁVEL TAMBÉM AOS 

RECURSOS INTERPOSTOS PELA LETRA A DO PERMISSIVO 

CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO. I. A jurisprudência desta Corte se 

firmou no sentido de que a competência para conhecer do mandado de 

segurança é a da sede funcional da autoridade coatora. II. Aplicável a 

Súmula 83, desta Corte, aos recursos interpostos com base na letra a, do 

permissivo constitucional. III. Agravo regimental a que se nega provimento.
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(STJ - AgRg no REsp: 1078875 RS 2008/0169558-0, Relator: Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/08/2010, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2010) Por outro lado, o 

ilustre mestre HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, tratando do 

reconhecimento da incompetência absoluta, assim leciona, in verbis: “Os 

autos serão remetidos ao juiz competente, que terá de aproveitar todos os 

atos probatórios já praticados” (In Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 

Forense, 26.ª ed., p. 189). Com efeito, sendo a inicial clara ao definir o ato 

impugnado e a autoridade que o praticou, e sendo certo que a referida 

autoridade possui sede funcional no Juízo da Comarca de Cuiabá e não 

nesta Comarca, de rigor o declínio da competência deste Juízo para 

aquele, o que deve ser feito de ofício. Isto posto, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ex officio, da competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

do douto Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a remessa 

deste feito. Intime-se. Cumpra-se, com as baixas e anotações 

necessárias.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270669 Nr: 1720-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE RIBEIRO, JVRB, ERB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se a apresentação do contrato e a manifestação do 

representante do Ministério Publico, defiro o pedido atinente a expedição 

de alvará para levantamento direto pelo patrono de 30% do valor 

depositado junto ao FGTS, devendo o restante ser liverado em favor das 

partes, nos termos da sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225966 Nr: 15007-25.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KEILA BRUNETTA - OAB:12.386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

I - Homologo a avaliação do imóvel penhorado ante a ausência de 

impugnação.

II - Intime-se o exequente para que apresente memória atualizada do débito 

e indique leiloeiro ou se manifeste sobre interesse na adjudicação do bem..

III - Sem prejuízo, considerando-se as peculiaridades do feito reputo 

oportuna a realização de audiência de conciliação que designo para o dia 

24 de março de 2020 às 14:00 horas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208656 Nr: 950-02.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO BRASIL PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAZETO & SOUZA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA CUNHA 

CERQUEIRA - OAB:12013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o exequente, pessoalmente, para que promova o andamento do 

feito no prazo legal, nos termos da decisão de fls. 119, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito.

Intimem-se . Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13365 Nr: 2379-63.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNELIESE WERMINGHOFF PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, Frederico Eugênio Fernandes Filho - OAB:6226-A/MT, 

João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, MIRANDA DE OLIVEIRA 

APPELT - OAB:13.330 OAB/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando-se que a Carta Precatória foi retirada e distribuída por 

patrono indicado pelo próprio exequente, não há o que se falar em 

desconhecimento da distribuição.

Outrossim, sem prejuízo da renocação da Carta Precatória solicitada, 

proceda-se a tentativa de intimação pro Carta.

Após, efetivada a intimação e decrorrido o prazo para cumprimento 

voluntária ou frustrada a localização do executado voltem-me conclsuso 

para análise quanto a prescrição intercorrente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289528 Nr: 16658-24.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymore Credito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:OAB/RN 1853, GLAUCO GOMES MADUREIRA - 

OAB:OAB/SP 188.483, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - OAB:221386

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

devidamente INTIMADA a parte Requerida para que efetue, no prazo de 05 

dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) Valor de R$ 367,99 referente a custas processuais;

2) Valor de R$ 146,44 referente a taxa judiciária;

3) Valor de R$ 110,19 referente a contadoria.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DE TODOS OS VALORES, 

PROTOCOLAR UMA CÓPIA NO PROTOCOLO GERAL DO FÓRUM 

DIRECIONADA A CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Débora Scheibner digitei.

Tangará da Serra- MT, 20 de janeiro de 2020.

Valder Ferreira Lima

 Técnica Judiciaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 15201 Nr: 1147-79.2001.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Adão Tavares, BERNADETE MARIA DA SILVA 

TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA AIKO SAKAMOTO, JOÃO NOBURO 

SAKAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816, LUCIANA DA SILVA MENOLI - OAB:26849/O, 

OTHON CALESTINI - OAB:4495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265924 Nr: 29104-93.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO RODOLFO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:14994-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT13431/B

 Vistos,

Defiro o levantamento de 50% dos honorários em favor do perito sendo o 

restante levantado após a homologação da pericia.

Outrossim, diligencie-se diretamente junto ao perito informando-lhe dos 

documentos juntados e informações prestadas, devendo o mesmo 

inclusive informar nova data para o inicio da pericia caso repute 

necessária diligência do Juízo para obtenção de cartões de assinatura do 

autor.

Oportunize-se o contraditório quanto aos documentos juntados.

Intimem-se. Cumrpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 288737 Nr: 16082-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FABRICIO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:OAB/MT: 15.877

 Código 288737

 Designo audiência de instrução para o dia 11 de março de 2020, às 

14h45min, devendo as testemunhas arroladas pelas partes serem 

devidamente intimadas.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 07 de janeiro de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 314835 Nr: 14570-76.2019.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SCDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 Autos nº: 14570-76.2019.811.0055.

Código Apolo nº: 314835.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências protetivas (cautelares), feito por 

Sirlene Carvalho de Lima Paula contra a conduta de Fabio de Oliveira, em 

decorrência das ameaças sofridas no âmbito das relações domésticas, 

abarcados pela Lei Maria da Penha.

As medidas de proteção foram deferidas por este Juízo às fls. 20/21 

verso.

 O ofensor foi devidamente citado (certidão de fls. 35), sendo que através 

da defesa técnica, apresentou contestação às medidas protetivas, 

momento que não especificou provas a serem produzidas (fls. 27/28 

verso).

Com vistas, o Ministério Público se manifestou pela prolação de sentença, 

com a ratificação das medidas concedidas liminarmente (fls. 36).

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a ausência de elementos novos trazidos pelos requeridos 

para confrontar as declarações veementes da ofendida Sirlene Carvalho 

de Lima Paula, constato que a procedência da demanda é medida que se 

impõe.

Acerca da possibilidade de julgamento antecipado do pedido, dispõe o 

Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)”

Pois bem. Analisando com acuidade o conjunto probatório já acostado aos 

autos, consistente no termo de declarações da vítima, bem como, tendo 

em vista a ausência de elementos novos significativos contidos na 

manifestação do suspeito, verifico que o procedimento não carece de 

dilação probatória, razão pela qual, é possível o julgamento antecipado da 

lide, com a consequente ratificação da medida liminar anteriormente 

deferida em favor da vítima.

Diante disso, demonstrada a ocorrência da violência doméstica, tenho que 

a requerente possui o direito às medidas protetivas descritas no Capítulo II, 

da Lei nº 11.340/2006, que lhe foram concedidas liminarmente.

Acerca da autonomia e duração das medidas, os Tribunais Pátrios já se 

decidiram:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. 

NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR. GARANTIA DA EFICÁCIA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERSECUÇÃO 

CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 0. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter 

cautelar, sendo instrumento importante para a proteção das vítimas de 

violência doméstica e para o trâmite processual, garantindo a eficácia da 

prestação jurisdicional. 02. Possuindo natureza acessória, as medidas 

protetivas não podem perdurar se não subsistir se a ação principal. V.V.: 

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA 

PENHA. EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 

PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. CARÁTER SATISFATIVO. VIABILIDADE. 

PROTEÇÃO. URGÊNCIA E NECESSIDADE RECONHECIDAS. As medidas 

protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de 

caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar 

uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado 

e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o 

suposto ofensor. (TJMG; APCR 1.0024.10.182807-7/001; Rel. Des. Rubens 

Gabriel Soares; Julg. 16/09/2014; DJEMG 26/09/2014)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO. 

MOROSIDADE DO APARATO ESTATAL. PENALIZAÇÃO DA VÍTIMA. 

IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO. NÃO FIXAÇÃO PELA 

LEI Nº 11.340/2006. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. MAIOR EFETIVIDADE 

NO COMBATE AOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PROTEÇÃO 

DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. A vítima não 

pode ser penalizada pela morosidade do aparato estatal, quando se dirigiu 

a uma delegacia de polícia e manifestou, de forma expressa, o seu desejo 

de representar criminalmente contra o autor das ameaças, de modo que 
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devem ser restabelecidas as medidas protetivas. A Lei nº 11.340/2006 

não estabelece prazo máximo de duração para as medidas cautelares, 

devendo perdurar enquanto houver situação de risco, desde que 

observados os critérios de razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais. 

Como as medidas protetivas consistem em guardar distância da vítima e 

proibição de manter contato com ela, a manutenção das mesmas não 

constitui interferência significativa no cotidiano do autor do fato ou 

constrangimento ao seu direito de ir e vir. Recentemente foi noticiado nos 

meios de comunicação que, após uma pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, constatou-se que o Espírito Santo é 

o Estado que possui a maior média de casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, revelando-se necessária uma maior efetividade 

no combate a tais práticas criminosas e na proteção das vítimas. (TJES; 

APL 0009640-35.2013.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. 

Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 09/07/2014; DJES 22/08/2014)”

Destarte, não subsistindo dúvidas a respeito das questões de fato e, 

constatada a eficácia das medidas deferidas em sede liminar, devem 

aquelas se tornar definitivas, segundo os limites da natureza do processo 

cautelar.

Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 36 dos autos, 

com fulcro nos artigos 355, inciso I c/c art. 487, I, ambos do Código de 

Processo Civil:

1) RATIFICO as medidas deferidas liminarmente em prol da ofendida 

Sirlene Carvalho de Lima Paula.

2) RESSALTO que as medidas terão vigência até o trânsito em julgado da 

sentença de absolvição no processo principal, ou, até a extinção da pena, 

acaso condenado o suposto agressor.

3) Em não havendo distribuição de ação penal respectiva até o trânsito em 

julgado da presente, as medidas terão validade pelo período de seis (06) 

meses, a contar do trânsito em julgado da presente sentença.

4) RESSALTO, contudo, que havendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito.

5) Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de 

eventual e novo comportamento desviado do indiciado.

Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do ofensor.

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

 Tangará da Serra, 20 de janeiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 315932 Nr: 15528-62.2019.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Autos nº 15528-62.2019.811.0055.

Código Apolo nº: 315932.

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências protetivas (cautelares), feito por 

Roseli Duarte, em decorrência da possível existência de violência 

doméstica, abarcados pela Lei Maria da Penha, praticados, em tese, por 

Luiz Carlos Ferreira.

As medidas protetivas vindicadas pela ofendida foram devidamente 

deferidas (fls. 14/15 verso) e as partes foram devidamente 

citadas/intimadas (fls. 25).

A defesa do réu apresentou contestação às fls. 19/22, pleiteando pela 

revogação das medidas deferidas, onde não protestou pela produção de 

outras provas.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela prolação de 

sentença, com a ratificação das medidas concedidas liminarmente (fls. 

26).

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, vislumbro que a ofendida Roseli Duarte, no dia 05 

de julho de 2019, compareceu na Delegacia de Polícia asseverando que o 

agressor é seu ex-convivente, sendo que o mesmo ofendeu sua 

integridade física e psicológica, pois, efetuou diversas ameaças, bem 

como, a injuriava com diversos adjetivos pejorativos.

No que atina à manifestação do agressor, formulada pela defesa técnica, 

compulsando-a detidamente, vislumbro que se limitou em apresentar 

negativa dos fatos, não declinando, portanto, provas a serem produzidas 

capazes de afastar a procedência da demanda.

Outrossim, considerando a ausência de elementos novos trazidos pelo 

suspeito para confrontar as declarações veementes da ofendida Roseli 

Duarte, constato que a procedência da demanda é medida que se impõe.

Acerca desta possibilidade, o artigo 355 do CPC, expõe as hipóteses 

autorizadoras. Vejamos:

 “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)”

Pois bem. Analisando com acuidade o conjunto probatório já acostado aos 

autos, consistentes no boletim de ocorrência (fls. 06/06 verso), bem como, 

termo de declarações da vítima (fls. 08/08 verso), verifico que o 

procedimento não carece de dilação probatória, razão pela qual, é 

possível o julgamento antecipado da lide, com a consequente ratificação 

da medida liminar anteriormente deferida em favor da vítima.

Diante disso, demonstrada a ocorrência da violência doméstica, tenho que 

a requerente possui o direito às medidas protetivas descritas no Capítulo II, 

da Lei nº 11.340/06, que lhe foram concedidas liminarmente.

Acerca da autonomia e duração das medidas, os Tribunais Pátrios já se 

decidiram:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. 

NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR. GARANTIA DA EFICÁCIA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERSECUÇÃO 

CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 0. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter 

cautelar, sendo instrumento importante para a proteção das vítimas de 

violência doméstica e para o trâmite processual, garantindo a eficácia da 

prestação jurisdicional. 02. Possuindo natureza acessória, as medidas 

protetivas não podem perdurar se não subsistir se a ação principal. V.V.: 

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA 

PENHA. EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 

PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. CARÁTER SATISFATIVO. VIABILIDADE. 

PROTEÇÃO. URGÊNCIA E NECESSIDADE RECONHECIDAS. As medidas 

protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de 

caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar 

uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado 

e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o 

suposto ofensor. (TJMG; APCR 1.0024.10.182807-7/001; Rel. Des. Rubens 

Gabriel Soares; Julg. 16/09/2014; DJEMG 26/09/2014)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO. 

MOROSIDADE DO APARATO ESTATAL. PENALIZAÇÃO DA VÍTIMA. 

IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO. NÃO FIXAÇÃO PELA 

LEI Nº 11.340/2006. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. MAIOR EFETIVIDADE 

NO COMBATE AOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PROTEÇÃO 

DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. A vítima não 

pode ser penalizada pela morosidade do aparato estatal, quando se dirigiu 

a uma delegacia de polícia e manifestou, de forma expressa, o seu desejo 

de representar criminalmente contra o autor das ameaças, de modo que 

devem ser restabelecidas as medidas protetivas. A Lei nº 11.340/2006 

não estabelece prazo máximo de duração para as medidas cautelares, 

devendo perdurar enquanto houver situação de risco, desde que 

observados os critérios de razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais. 

Como as medidas protetivas consistem em guardar distância da vítima e 

proibição de manter contato com ela, a manutenção das mesmas não 

constitui interferência significativa no cotidiano do autor do fato ou 

constrangimento ao seu direito de ir e vir. Recentemente foi noticiado nos 

meios de comunicação que, após uma pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, constatou-se que o Espírito Santo é 

o Estado que possui a maior média de casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, revelando-se necessária uma maior efetividade 

no combate a tais práticas criminosas e na proteção das vítimas. (TJES; 

APL 0009640-35.2013.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. 

Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 09/07/2014; DJES 22/08/2014)”

Destarte, não subsistindo dúvidas a respeito das questões de fato e, 

constatada a eficácia das medidas deferidas em sede liminar, devem 

aquelas se tornar definitivas, segundo os limites da natureza do processo 
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cautelar.

DISPOSITIVO

Ex positis, com fulcro nos artigos 355, inciso I c/c art. 487, I, ambos do 

Código de Processo Civil:

1) JULGO PROCEDENTE o pedido e RATIFICO a medida liminar deferida em 

prol da ofendida Roseli Duarte.

2) RESSALTO que as medidas terão vigência até o trânsito em julgado da 

sentença de eventual absolvição no processo principal, até a extinção da 

pena, acaso condenado o suposto agressor, ou em caso de pedido de 

revogação formulado pela ofendida.

3) Em não havendo distribuição de ação penal respectiva até o trânsito em 

julgado da presente, as medidas terão validade pelo período de seis (06) 

meses, a contar do trânsito em julgado da presente sentença.

4) SALIENTO que havendo novas investidas por parte do agressor, no 

prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo desarquivamento 

destes autos para requerer o que de direito.

5) Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de 

eventual e novo comportamento desviado do indiciado.

Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do ofensor.

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

 Tangará da Serra, 20 de janeiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 315384 Nr: 15028-93.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CARDOSO DA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Autos nº: 15028-93.2016.811.0055.

 Código Apolo nº: 315384.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. José Jonas Sguarezi Junior, 

ofereceu denúncia em 05 de julho de 2019, contra robson Cardoso da 

Silva Neves, já qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito 

capitulado no artigo 157, caput, c/c artigo 14, II, c/c. artigo 61, II, “e”, c.c 

artigo 129 § 9º, todos do Código Penal.

 Consta da exordial acusatória:

FATO 01: Artigo 157, caput, do Código Penal

“(...) No dia 25 de junho de 2019, por volta das 01h50min, neste município 

e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado Robson Cardoso da Silva 

Neves, com consciência e vontade, tanou subtrair para si, mediante 

violência, 01 ( um) celular e 01 (um) botijão de gás, de propriedade das 

vítimas Aldenir Cardoso das Neves e Genair Ricardo da Silva Neves, seus 

genitores, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua 

vontade. (...)” (fls. 05/06 verso).

FATO 02 Artigo 129, § 9º do Código Penal.

“(...) No dia 25 de junho de 2019, por volta das 01h50min, neste município 

e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado Robson Cardoso da Silva 

Neves, ofendeu a integridade corporal da vítima Aldenir Cardoso das 

Neves, seu genitor causando-lhe a lesão descrita no Laudo de Exame de 

Corpo de Delito de fls.08/12 (...)” (fls. 05/06 verso).

O acusado Robson Cardoso da Silva Neves foi preso em flagrante delito, 

sendo que, no dia seguinte, em sede de audiência de custódia, este Juízo, 

após homologar o procedimento, converteu a prisão em flagrante em 

custódia preventiva, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do 

CPP (fls. 46/47 verso).

O réu por intermédio de advogada constituída, interpôs pedido de 

revogação da prisão preventiva (fls. 51/59). Por sua vez, Ministério 

Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fls. 76/77 verso).

 A exordial acusatória proposta pelo Ministério Público foi devidamente 

recebida no dia 10 de julho de 2019. No mesmo ato, este Juízo indeferiu o 

pleito defensivo de fls. 51/59, por persistir os mesmos fatos que 

embasaram originariamente o decreto cautelar (fls. 79/83).

O réu Robson Cardoso da Silva Neves foi pessoalmente citado (fls. 92), 

instante em que, por meio de advogada constituída, apresentou resposta 

(fls. 94/100).

Irresignado, o réu impetrou habeas corpus (104/107 verso), sendo que, 

em sede liminar, tal pleito foi indeferido (fls. 108/110 verso).

 Em sede de instrução probatória, foram ouvidas as vítimas Aldenir 

Cardoso da Silva Neves e Genair Ricardo da Silva Neves, a testemunha do 

Ministério Público PM Edineia Alves de Souza e a testemunha de defesa 

Nelson Demétrio Cavalcante assim como, foi procedido ao interrogatório 

judicial do réu Robson Cardoso da Silva Neves (mídia de fls. 140).

Na própria audiência de instrução realizada no dia 25 de setembro de 

2019, o réu foi posto em liberdade (fls. 132/133).

O Ministério Público apresentou as derradeiras argumentações de forma 

oral, momento em que postulou pela condenação do réu pela prática do 

crime estampado no artigo 157, caput c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP 

e nas penas do art. 129, § 9º do CP, em concurso formal (mídia de fls. 

140).

A defesa do réu apresentou as alegações finais escritas, instante em que 

apresentou os seguintes pleitos: “a) Requer a defesa a absolvição do 

acusado face o ponderado; b) caso assim não entender V. Exa., requer a 

desclassificação do crime de roubo, artigo 157, caput, do Código Penal, 

para o crime de furto, artigo 155 do Código Penal; e, c) a aplicação do 

artigo 14, II do Código Penal, ou seja, reconhecendo o crime em sua forma 

tentada; d) a aplicação da pena no patamar mínimo legal, com o 

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea nos termos 65, III, 

“d” do Código Penal, e ainda que se leve em consideração que no 

momento do ato o denunciado se encontrava sob o efeito da droga 

aplicando-se a atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, bem 

como o cumprimento da pena em regime aberto o qual será compatível com 

a reprimenda imposta legalmente; e) requer ainda, o direito do réu de 

recorrer em liberdade” sic (fls. 143/149).

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE ROUBO SIMPLES

(Art. 157, caput, do CP)

A MATERIALIDADE, encontra-se demonstrada de forma cristalina, através 

do auto de prisão em flagrante delito (fls. 08), boletim de ocorrência (fls. 

25/25 verso), termos de declarações dos policiais militares (fls. 09/10), 

termo de declarações da vítima (fls. 11/11 verso), termo de declarações 

dos policiais militares (fls. 09/10), bem como, notadamente, pelas 

declarações pontuais da vítima e, testemunhas em Juízo e confissão 

judicial do réu.

Por outro lado, a AUTORIA DELITIVA não restou cristalinamente 

comprovada nos autos com relação ao crime de roubo, tendo em vista 

que, através dos elementos probatórios produzidos durante a instrução 

dos autos, restou demonstrando que a conduta perpetrada pelo mesmo se 

adequa ao delito insculpido no artigo 155, caput, do CP (furto simples), 

tendo em vista que, os elementos do tipo “grave ameaça ou violência a 

pessoa”, não restaram sobejamente demonstrados.

 Isso porque, o delito de roubo vem descrito no caput do artigo 157 do 

Código Penal nos seguintes termos:

“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave 

ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, 

reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.”

Pois bem. Não obstante tenha restado comprovado que o réu tentou se 

apossar do aparelho celular, bem como, do botijão de gás, contra a 

vontade da vítima, também ficou provado que ele não exerceu qualquer 

tipo de violência ou grave ameaça contra a pessoa de Aldenir Cardoso da 

Silva Neves, nem mesmo reduziu, por qualquer meio, a impossibilidade de 

resistência da vítima, tanto que a própria vítima afirmou que não existiu 

qualquer tipo de ameaça, ou agressão por parte do acusado.

A inexistência de violência, grave ameaça contra a pessoa ou redução de 

impossibilidade de resistência da vítima restou claramente demonstrada do 

conjunto probatório trazido aos autos, conforme podemos inferir dos 

depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial, assim como, em ato 

judicial. Vejamos:

Na Delegacia de Polícia, a vítima Aldenir Cardoso da Silva Neves, ao ser 

inquirida sobre os fatos, declinou, de forma minuciosa, como se deu o 

modus operandi, in verbis:
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“(...) QUE sou genitor de ROBSON CARDOSO DA SILVA NEVES; QUE, 

ROBSON faz uso de drogas e bebida alcóolica; QUE, por diversas vezes 

ROBSON já tentou agressões contra mim e sua mãe e nunca chamamos 

pela polícia, sempre acreditando que mudaria; QUE hoje após ter 

consumido bebida alcóolica e drogas e querendo dinheiro, e não tendo 

conseguido conosco, primeiro tentou pegar meu celular e o contive, sendo 

que ele veio a machucar meu braço direito próximo ao cotovelo, após 

pegou o botijão de gás de casa para vender, vim a lhe chamar a atenção, 

quando ele jugou o botijão de gás contra o carro da família, Fiat UNO 

vermelho, não me recordo a placa, vendo a quebrar o vidro lateral 

esquerdo dianteiro; QUE, minha esposa não ficou lesionada; QUE já não há 

como conviver com ROBSON em casa(...).” (fls. 11).

Na oralidade instrutória a vítima Aldenir, que é genitor do réu, informou que 

desde os 14 anos de idade o réu vem lutando contra as drogas, sendo 

que ao longo dos anos fazia tratamentos, onde permanecia lúcido, mas, 

por momentos houveram recaídas.

 Aduziu que no dia dos fatos o réu chegou a casa altamente embriagado e 

sob o efeito de drogas, pedindo dinheiro para seus genitores; diante da 

negativa, o réu tentou pegar outros objetos, momento em que tentou pegar 

o celular, entretanto, a vítima se recusou a entregar o aparelho se 

iniciando uma disputa pelo objeto, ambos segurando no celular puxando de 

um lado pro outro, tendo a vítima se desequilibrado vindo a ralar o cotovelo 

no muro, conseguindo o réu tomar o objeto da vítima.

Por conseguinte, o réu tentou levar um botijão de gás da residência, no 

entanto, diante da repreensão de seu pai e de sua mãe Genair, Robson 

jogou o objeto contra o carro da família atingindo o para-brisa, saindo da 

residência levando consigo apenas o aparelho celular, diante do que, a 

senhora Genair acionou a polícia no intuito de conter o acusado, sendo 

que cerca de quinze (15) minutos depois Robson retornou para o local e 

devolveu o aparelho para a vítima, no entanto, a guarnição da Polícia Militar 

chegou à residência procedendo com a prisão em flagrante do acusado.

A Informante Genair Ricardo da Silva Neves, genitora do acusado, ao ser 

ouvida em Juízo confirmou o depoimento alhures, aduzindo que o réu 

chegou em casa e estava alcoolizado e sob efeito de entorpecentes, 

chegou pedindo dinheiro para os pais, diante da negativa o réu avançou 

em seu pai para pega o aparelho de celular no qual se iniciou uma disputa 

pelo objeto resultando no que o senhor Aldenir acabou se desequilibrando 

e ralando o cotovelo no muro.

Que o réu tentou levar o botijão de gás, mas, foi advertido pelas vítimas e, 

então, lançou o objeto sobre o carro da família.

 Aduziu, ainda, que chamou a polícia para a proteção do acusado, devido 

ao estado que se encontrava. Ademais, não soube dizer se o réu 

conseguiu pegar o aparelho celular de Aldenir.

A testemunha PM Edineia Alves de Souza em oralidade instrutória aduziu 

que no dia em questão a Polícia Militar foi acionada para atender a referida 

ocorrência, que ao chegar no local o réu já estava na residência 

segurando o botijão de gás tentando colocar no veículo, estando 

visivelmente embriagado, mediante o que realizou a prisão em flagrante do 

acusado.

 Informou, ainda, não se lembrar se o réu estava em posse do aparelho 

celular.

A testemunha de defesa Nelson Demetrio Cavalcante, tio do acusado, 

nada aduziu acerca dos fatos.

O réu Robson Cardoso da Silva Neves, submetido ao interrogatório judicial, 

confessou a prática delitiva.

 Aduziu que no dia dos fatos chegou à casa de seus genitores 

embriagado e sob o efeito de drogas, tentou pegar o celular do pai, mas, 

este tentou impedir no momento em que a vítima se desequilibrou e ralou o 

cotovelo no muro.

No mais, disse que tinha intenção de pegar o celular e o botijão de gás 

para comprar drogas; que saiu de casa e voltou cerca de uns dez (10) 

minutos depois. Perguntado sobre a alegação da testemunha PM Edineia 

relatando que ao chegar na residência o acusado estaria colocando o 

botijão de gás no veículo, entretanto, o réu alegou que teria colocado o 

objeto antes de sair de casa e quando voltou só fechou o porta-malas do 

veículo.

Ressaltou que está arrependido dos acontecimentos e que, logo após os 

fatos, procurou ajuda para iniciar tratamento para seu vício.

Pois bem.

Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, 

conclui-se facilmente que o acusado Robson Cardoso da Silva Neves 

efetivamente praticou o delito de furto simples em face da vítima Aldenir 

Cardoso da Silva Neves.

A vítima aduziu, de forma concreta e harmônica com os demais elementos 

probatórios que, no dia do fato, o réu tentou pegar o objeto e, para 

impedi-lo, a vítima segurou o objeto, iniciando uma disputa pelo aparelho 

celular, ambos puxando o objeto para si, no que acarretou seu 

desequilíbrio que por sua vez, ralou o cotovelo no muro, afirmando que em 

nenhum momento o réu exerceu qualquer tipo de violência (contra sua 

pessoa) que reduziu sua defesa.

Outrossim, em que pese a defesa requerer o reconhecimento da tentativa, 

porquanto o réu ter procedido com a devolução da coisa, entendo que o 

delito presente nos autos restou consumado, pois o réu, ao tentar subtrair 

o celular da vítima, logrou êxito em razão de que, o réu ficou com o objeto 

em sua posse, saiu da residência e cerca de 15 minutos após retornou, 

devolvendo o objeto para a Aldenir, assim como relatado por esta e pelo 

próprio réu.

 Impende ressaltar o entendimento jurisprudencial adotado atualmente da 

“teoria da amotio”, na qual, o furto se consuma com a inversão da posse 

do bem, não sendo necessário que tenha a posse mansa e pacífica da res 

furtiva.

 Insta salientar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da 

matéria:

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda 

que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, 

sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Ademais, a restituição do bem ao proprietário caracteriza uma causa de 

diminuição da pena, tratando-se do instituto do arrependimento posterior, 

no qual exige que o réu, de forma voluntária, pessoal, e integral repare o 

dano ou restitua a coisa a vítima, conforme consta no artigo 16 do Código 

Penal “nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, 

reparando dano ou restituída à coisa, até o recebimento da denúncia ou da 

queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 (um) a 

2/3( dois terços)”, no caso ora em estudo, ficou demostrado que o réu, 

momentos após a consumação do furto, procedeu com a devolução do 

celular, por vontade própria, à vítima.

 Em suma: as declarações contundentes apresentadas pela vítima e 

testemunhas auscultadas em Juízo, aliadas à confissão judicial 

despendida pelo acusado, comprovam, de forma indene de dúvidas, tanto 

a materialidade, quanto a autoria delitiva, razão pela qual, a prolação de 

édito condenatório é medida impositiva.

Assim sendo, há que ser DESCLASSIFICADA a conduta descrita na 

exordial acusatória para o crime descrito no artigo 155, caput, do CP.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

 EM FACE DA VÍTIMA ALDENIR

(Artigo 129, § 9º, do CP)

[Fato 02]

Considerando que o Parquet imputa em desfavor do réu Robson Cardoso 

da silva Neves a prática do delito insculpido no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal (Lesão corporal com a incidência da Lei 11.340/2006), o qual 

entendo não assistir razão, eis que a MATERIALIDADE e AUTORIA não 

restaram incontestes nos autos, pelas razões a seguir expostas.

Através dos elementos probatórios produzidos durante a instrução dos 

autos, restou demonstrando que a conduta perpetrada pelo mesmo não se 

adequa ao delito insculpido no artigo 129, § 9º, do CP (lesão corporal), 

tendo em vista que, os elementos do delito do artigo exigem que o acusado 

deva ter o intento de lesionar, ou seja, agir com dolo, não restaram 

sobejamente demonstrados.

 Isso porque, o delito descrito no § 9º, do artigo 129, do Código Penal nos 

seguintes termos:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§ 9 o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 

ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 

ou de hospitalidade:

 Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”.

No ponto, a jurisprudência interpreta o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO 

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E 

AUTORIA DEMONSTRADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO 

AFASTA O DOLO DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA 

CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOLO DIRETO EVIDENCIADO. 

CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CRIME 
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COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. SÚMULA Nº 588 DO STJ. 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CP. RECURSO NÃO 

PROVIDO. DE OFÍCIO, DEFERIDO O 'SURSIS' DA PENA. - A existência de 

provas seguras acerca da prática do crime de violência doméstica, 

consubstanciadas, principalmente, nas declarações prestadas pelas 

vítimas nas duas fases da persecução criminal, corroboradas por outros 

elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, impede o 

acolhimento do pleito absolutório pautado na insuficiência probatória. - 

Apenas a embriaguez completa e involuntária, decorrente de caso fortuito 

ou força maior, é que isenta o réu de sua responsabilidade penal. - 

Comprovado que o agente agiu com dolo direto de ofender a integridade 

física das vítimas, não é cabível a desclassificação para a forma culposa 

do crime de lesão corporal. - Por força do disposto no art. 44, I, do CP, e 

em observância ao enunciado da Súmula nº 588 do STJ, inviável a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos 

delitos cometidos com violência à pessoa, especialmente quando 

praticados em âmbito doméstico. - Concretizada a reprimenda em patamar 

inferior a 2 (dois) anos, sendo ainda as circunstâncias judiciais 

integralmente favoráveis ao apelante, não reincidente em crime doloso e 

incabível a substituição nos termos do art. 44 do CP, deve ser suspensa a 

execução da pena, mediante cumprimento de condições, nos termos do 

art. 77 do CP. (TJMG - Apelação Criminal 1.0456.16.004497-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento 

em 05/09/2019, publicação da súmula em 13/09/2019).

Percebe-se que para que haja configurado o delito insculpido do § 9º, 

artigo 129, do CP, com redação dada pela Lei 11.340/2006, não basta que 

a violência tenha ocorrido no âmbito familiar, mas, que tenha a intenção de 

perpetrar a conduta dolosa em face da vítima, ou que assim assuma o 

risco de ofender a integridade da vítima.

 Com efeito, acerca dos fatos na DEPOL, a vítima Aldenir Cardoso da Silva 

Neves aduziu que:

“(...) QUE sou genitor de ROBSON CARDOSO DA SILVA NEVES; QUE, 

ROBSON faz uso de drogas e bebida alcóolica; QUE, por diversas vezes 

ROBSON já tentou agressões contra mim e sua mãe e nunca chamamos 

pela polícia, sempre acreditando que mudaria; QUE hoje após ter 

consumido bebida alcóolica e drogas e querendo dinheiro, e não tendo 

conseguido conosco, primeiro tentou pegar meu celular e o contive, sendo 

que ele veio a machucar meu braço direito próximo ao cotovelo, após 

pegou o botijão de gás de casa para vender, vim a lhe chamar a atenção, 

quando ele jugou o botijão de gás contra o carro da família, Fiat UNO 

vermelho, não me recordo a placa, vendo a quebrar o vidro lateral 

esquerdo dianteiro; QUE, minha esposa não ficou lesionada; QUE já não há 

como conviver com ROBSON em casa(...).” (fls. 11).

Todavia, na oralidade instrutória a vítima esclareceu que a lesão corporal 

demonstrada pelo laudo de exame de corpo delito e mapa topográfico (fls. 

14/18) ocorreu quando Robson, seu filho, tentou furtar seu aparelho 

celular momento em que houve a disputa pelo objeto, vindo a se 

desequilibrar e ralar o cotovelo no muro.

 Asseverou, ainda, que não houve nenhum tipo de ameaça ou coação e 

que o réu não agiu com uso de força de forma agressiva, não tendo o 

intento de lesionar a vítima.

Nesta toada, a informante Genair Ricardo da Silva Neves, genitora do 

acusado, ao ser ouvida em ato judicial, declarou que o réu chegou em 

casa fora de si, embriagado e sob efeito de drogas, quando solicitou 

dinheiro para seus pais e, diante da negativa tentou pegar o celular, 

iniciando a disputa entre o réu e a vítima pelo aparelho, vindo Aldenir a 

escorregar e ralar o cotovelo no muro.

Percebe-se que a lesão sofrida pela vítima foi um desdobramento da 

primeira conduta do réu, qual seja, o crime de furto, não tendo o acusado 

agido com o animus de lesionar a vítima, não implicando violência sobre a 

pessoa, mas sim sobre o aparelho, o qual foi objeto do furto.

O réu, em seu interrogatório, aduziu que chegou em casa embriagado e 

sob o efeito de drogas, na tentativa de pegar o celular da vítima, iniciou 

uma disputa onde ambos puxavam o aparelho para si, sendo que o Aldenir 

veio a escorregar e ralar o cotovelo, assim como aduzido pela vítima, 

disse ainda que, em nenhum momento implicou algum tipo de agressão no 

sentido de lesionar a vítima, sendo sua única intenção pegar o celular para 

compra de entorpecentes.

A testemunha de defesa Nelson Demetrio Cavalcante, tio do acusado, 

nada aduziu acerca dos fatos, apenas ressaltou que o réu é pessoa de 

boa índole sendo muito amoroso com os pais quando está lúcido.

Neste passo, aponta decisão do TJMG acerca do delito de lesão corporal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL 

QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO 

CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DO 

COMETIMENTO DO DELITO. ANIMUS LAEDENDI COMPROVADO. 

RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO 

ESPECÍFICO CONFIGURADO. DELITO DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. 

INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. PROVA DO 

TEMOR INCUTIDO NA VÍTIMA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. 

REDUÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. QUANTUM EXACERBADO. 

REINCIDÊNCIA AFASTADA. MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. 

INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO RECOMENDAM A FIXAÇÃO 

DE REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. 

APLICAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. 

CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS. RÉU QUE OSTENTA MAUS 

ANTECEDENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- O dolo do delito de lesão corporal, denominado de animus laedendi, 

consiste na vontade de produzir um dano à integridade física da vítima ou 

em assumir o risco de produzir esse resultado. Se as provas produzidas 

formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, no 

sentido de que o réu, ao segurar a vítima pelo braço e desferir-lhe chutes 

e socos, tinha a intenção de lesioná-la, não há como acolher o pedido de 

absolvição.

- Torna-se inviável o reconhecimento do crime de lesão corporal em sua 

modalidade culposa se as seguras palavras da vítima, aliadas a prova 

testemunhal coligida, apontam, de forma segura, para a configuração do 

dolo na produção do resultado lesivo.

- No caso do delito do art. 147 do CP, justifica-se a incriminação quando a 

ameaça apresenta um ataque à liberdade pessoal do ofendido, 

perturbando a sua tranquilidade e a confiança na sua segurança jurídica, 

abalando, desse modo, a sua faculdade de determinar-se livr emente. 

Restando comprovado que a vítima foi incomodada em sua tranquilidade 

ou intimidada, é possível a condenação pelo crime de ameaça.

- Não há como absolver o acusado por atipicidade da conduta, visto que o 

fato de o acusado estar exaltado emocionalmente pela ira não é causa 

excludente da responsabilidade pela prática do crime de ameaça.

- É cediço que nos delitos de natureza doméstica, a palavra da vítima 

assume especial valoração, notadamente se corroborada por outros 

elementos de prova, posto que é sabido que tais ofensas ocorrem 

preponderantemente na clandestinidade.

- Estando equivocada a análise de algumas circunstâncias judiciais, 

mostra-se possível a redução da pena-base fixada.

- As circunstâncias do caso e os maus antecedentes do acusado indicam 

que a fixação de regime aberto não é recomendável, a teor do que dispõe 

o §3º do art. 33 do CP.

- Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, visto que o inciso I, do artigo 44, do Código Penal exige que o 

crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça.

- Não faz jus ao benefício previsto no artigo 77 do CP (suspensão 

condicional da pena) o acusado que, embora não reincidente, ostenta 

maus antecedentes.

- Recurso provido em parte. (TJMG - Apelação Criminal 

1.0518.15.014100-1/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 

4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/2018, publicação da súmula 

em 05/12/2018).

Pois bem, vejamos que os depoimentos prestados pela vítima, pelas 

testemunhas e o réu estão alinhados no sentido de que o réu em nenhum 

momento teve o dolo na conduta de lesionar seu genitor, porquanto o fato 

demonstrado não se amolda aos critérios exigidos para tipificação do 

delito insculpido no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Nessa toada, lendo os autos, conclui-se inexistir elementos 

comprobatórios de que o réu agiu com dolo em sua conduta, mormente 

que, a lesão sofrida foi uma consequência do crime de furto, não se 

enquadrando ao delito narrado na denúncia de fls. 05/06 verso.

Desta feita, resta evidente a atipicidade da sua conduta, não configurando 

o delito de lesão corporal contra seu ascendente, não constituindo o fato 

infração penal.

Isso porque e já finalizando, não obstante a legislação penal preveja a 

modalidade culposa de lesão corporal (art. 129, § 6º do CP), a 
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desclassificação para tal modalidade do crime de lesão corporal apenas 

seria possível se alguma de suas elementares fosse descrita em eventual 

aditamento à denúncia, o que não ocorreu, sob pena de afronta ao 

princípio da correlação entre a narrativa acusatória e a sentença. Assim, 

não há negar que a hipótese seria de mutatio libelli, contemplada no art. 

384 do Código de Processo Penal e não de simples emendatio (art. 383 do 

CPP).

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06 verso, e o faço para, com fulcro 

no art. 383 do CPP, DESCLASSIFICAR a conduta descrita na peça 

acusatória (art. 159, caput, c/c art. 14, II, ambos do CPP) para o fim de 

CONDENAR como por condenado o acusado Robson Cardoso da Silva 

Neves, já qualificados nos autos, na sanção do artigo 155, caput, do 

Código Penal.

Pelas mesmas razões expostas, ABSOLVO o acusado Robson Cardoso 

da Silva Neves da prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo 

Penal.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada ao réu.

DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO

AO CRIME DE FURTO SIMPLES CONSUMADO

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 155 do Código Penal é de 

reclusão, de um (01) ano a quatro (04) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus antecedentes são bons conforme ficha de antecedentes anexada 

às fls. 147.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos robustos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não se desgarram da normalidade do tipo.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no 

quantum de UM (01) ano de reclusão.

 Na segunda fase dosimétrica, vislumbro a incidência da circunstância 

atenuante da confissão espontânea. Todavia, vislumbro a presença da 

agravante prevista no artigo 61, II, “e”, do Código Penal, razão pela qual, 

considerando a COMPENSAÇÃO das circunstâncias atenuante e 

agravante, MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum 

de UM (01) ano de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de aumento de 

pena.

 Todavia, impositiva a aplicação do instituto do arrependimento posterior ou 

pontes de prata, na medida em que o réu, por ato voluntário, reparou o 

dano à vítima Aldenir Cardoso da Silva Neves, momentos após a 

consumação do delito de furto, na forma do artigo 16 do Código Penal, 

razão porque, hei por bem DIMINUIR a pena em 1/3, encontrando-se a 

pena de 08 (oito) meses de reclusão.

 Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA OITO (08) meses de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em 12 (doze) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (25/06/2019), que 

deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

Por fim, verifica-se que o acusado não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência 

ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os motivos e as 

circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão por 

que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao 

acusado, por uma (01) pena RESTRITIVA DE DIREITOS, consistente em 

prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser 

determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as 

aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de 

direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na 

hipótese do § 4º do art. 44 do Código Penal.

Nesta oportunidade, considerando o quantum da pena aplicada, o regime 

prisional imposto, bem como, tendo em vista que os requisitos e 

fundamentos ensejadores da constrição da liberdade do réu inexistem, 

CONCEDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Custas pelo acusado, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de 

cinco (05) anos, pois o acusado é assistido da Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa técnica.

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

Tangará da Serra, 08 de novembro de 2019.

Anna Paula Gomes de Freitas
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Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Daniela Berigo Büttner 

Castor, ofereceu denúncia em 02 de julho de 2014 contra Maria Aparecida 

de Souza Cruz, qualificada nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito 

capitulado no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, por inúmeras 

vezes, na forma continuada prevista no artigo 71 do mesmo Código.

Apurou-se, segundo a denúncia, que:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no período de 25 de 

fevereiro de 2010 e 18 de fevereiro de 2013, na Rua 4, nº 1643-S, Vila 

Alta, na cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, MARIA APARECIDA 

DE SOUZA CRUZ apropriou-se de coisas móveis, de que tinha posse, em 

razão de seu emprego, consistente na quantia aproximada de R$ 

14.000,00 (quatorze mil reais), conforme documentos juntados às fls. 

23/152.

Segundo apurou-se, a indiciada trabalhava na Igreja Pentecostal “Deus é 

Amor”, onde ocupava o cargo de tesoureira e tinha a função de recolher o 

dízimo dos fiéis. No ato do recebimento, a indiciada tinha o dever de lançar 

o valor no Cartão de Dízimo de cada fiel, bem como no Livro dos Dízimos 

pertencente à igreja.

Apurou-se, no entanto, que a indiciada, ao receber o dinheiro, anotava no 
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Cartão do fiel o valor efetivamente doado, no entanto, ela recolhia ao cofre 

apenas parte dele, ficando com o restante para si. Visando encobrir o 

desfalque, a indiciada constava no Livro dos Dízimos apenas a quantia 

guardada no cofre. Muitas vezes a indiciada ficava com o valor total 

doado pelo dizimista, deixando de fazer qualquer anotação no Livro da 

igreja.

Apurou-se, por fim, após a realização de uma auditoria, que a indiciada, ao 

longo de três anos, apropriou-se do valor aproximado de R$ 14.000,00 

(quatorze mil reais), que deixou de recolher aos cofres da igreja, após o 

recebimento do dízimo pelos fiéis da igreja. (Sic fls. 05/06)

A peça inicial acusatória foi recebida em 18 de agosto de 2014, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 170.

A denunciada foi pessoalmente citada às fls. 173 e, por meio de advogada 

constituída, apresentou resposta à acusação às fls. 174/177 verso.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 209 e 224, com as oitivas das testemunhas Lenita Aparecida Vieira 

Ferreira, Ider Bueno Valadares, Ivon Mani, Zenirde Santana Mani e Suely 

Lopes Cardoso, além do interrogatório da denunciada Maria Aparecida de 

Souza Cruz, conforme mídias de fls. 211 e 227.

O MPE apresentou as derradeiras alegações escritas às fls. 228/230, 

pugnando pela procedência parcial da peça acusatória inicial, 

condenando-se a ré Maria Aparecida de Souza Cruz pela prática do crime 

previsto no artigo 168, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva, na 

forma do artigo 71 do mesmo Código.

Por meio de carta precatória, inquiriu-se a testemunha Ider Bueno 

Valadares, conforme mídia de fls. 234.

A Defesa da denunciada Maria Aparecida de Souza Cruz requereu a 

absolvição dela, em sede de memoriais escritos, por falta de provas, nos 

termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal (fls. 

236/239).

A testemunha Altamiro Paulo Silva foi inquirida às fls. 249/250, conforme 

mídia de fls. 251.

Às fls. 253, determinou-se a intimação do MPE para manifestar acerca da 

prescrição virtual do crime em questão.

Com vista dos autos, o MPE pugnou pela aplicação da prescrição virtual do 

crime de apropriação indébita em continuidade delitiva (fls. 254/255 verso).

Às fls. 256/258 foi prolatada sentença declarando a prescrição virtual do 

crime em questão.

Ato contínuo, a assistência de acusação interpôs o recurso em sentido 

estrito contra a decisão alhures, pugnando-se pela anulação da sentença 

e o prosseguimento da ação penal, sob a alegação de não ser possível a 

aplicação da prescrição virtual do crime a fim de extinguir a punibilidade do 

agente (fls. 259/262).

Às fls. 265, recebeu-se o recurso em sentido estrito.

A ré apresentou as contrarrazões ao recurso às fls. 268/274, 

pugnando-se pela ratificação da sentença que reconheceu a prescrição 

virtual do crime em questão.

O MPE apresentou as contrarrazões ao recurso às fls. 275/278, 

pugnando-se pela anulação da sentença e o prosseguimento da ação 

penal.

Às fls. 279 este Juízo de piso manteve a sentença invectivada.

O Juízo ad quem deu provimento ao recurso em sentido estrito, para o fim 

de anular a sentença que reconheceu a prescrição virtual do crime em 

questão e dar prosseguimento ao feito, com a prolação de sentença 

meritória (fls. 284/286 verso).

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência policial (fls. 10), anexos fotográficos (fls. 

26/28), relatório do livro dos dízimos (fls. 29/161) e pelos depoimentos 

colhidos nas duas fases da persecução penal.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

Na DEPOL, a testemunha Altamiro Paulo Silva relatou que:

[...]

QUE recebeu uma denúncia de que a irmã MARIA APARECIDA S. DA 

CRUZ, que era responsável pelo recebimento do dízimo dos irmãos, teria 

recebido R$ 500,00 (quinhentos reais) da falecida irmã MARIA ALVES e 

não teria feito como de praxe, ou seja, guardar o dinheiro no cofre da 

Igreja “Deus é Amor”, nesta cidade de Tangará da Serra-MT; QUE na 

condição de Diácono, o declarante solicitou uma auditoria para averiguar a 

situação financeira da igreja; QUE as irmãs “SUELI” e “LENITA”, que são 

conselheiras da igreja local, foram designadas para tal trabalhado; QUE as 

auditoras da igreja, fizeram um levantamento, desde quando a irmã Maria 

Aparecida assumiu a responsabilidade de receber os dízimos do irmãos; 

QUE após a auditoria foi constatado que havia sumido do cofre da igreja 

durante o período, aproximadamente R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). 

(Sic fls. 13)

Em Juízo, a testemunha Altamiro Paulo Silva ratificou, integralmente, o 

depoimento alhures (mídia de fls. 251).

Do depoimento extrajudicial da testemunha Suely Lopes Coelho Cardoso 

consta que:

[...]

QUE recebeu a missão de investigar internamente o desaparecimento de 

aproximadamente R$ 14.000,00 (catorze mil reais) do cofre da livraria da 

Igreja na cidade de Tangará da Serra-MT; QUE procedeu aos trabalhos 

investigativos e chegou a conclusão que de fato havia entrado o valor 

supracitado, porém esse valor que é originário dos dízimos dos fiéis, 

simplesmente não foi localizado no cofre da livraria; QUE a pessoa 

responsável pelo recebimento desses valores era a irmã MARIA 

APARECIDA S. DA CRUZ; QUE a irmã MARIA era a responsável pela 

contabilidade da livraria, era ela quem controlava as entradas de dinheiro, 

que os irmãos pagaram na recepção da livraria; QUE perguntada sobre 

quem mais tinha acesso ao referido cofre a declarante respondeu que as 

irmãs LUCILENE, ZÉLIA entre outras; QUE informou ainda que o pastor não 

tem acesso ao cofre; QUE informa que o cofre só pode ser aberto na 

presença de seis mulheres, uma voluntária financeira e a Conselheira 

Eurides; QUE informa que a indiciada não tinha senha para abrir o cofre; 

QUE in tese, a suspeita dava recibo no valor que o fiel pagava, porém 

registrava valor inferior no livro de controle de entradas de dízimos, ou 

muitas das vezes nem registrava; QUE a declarante informa que todas 

essas acusações são fundamentadas em documentação probatória, visto 

que a referida irmã, tinha a responsabilidade de cuidas dessas entradas, 

evitando que o dinheiro dos fiéis fosse utilizado para fins escusos; QUE a 

declarante apresentou diversas cópias de documentos dessa 

movimentação financeira na livraria da Igreja. (Sic fls. 19/20)

Na fase judicial, a testemunha Suely Lopes Coelho Cardoso ratificou, 

integralmente, o depoimento alhures (mídia de fls. 227).

Este depoimento foi corroborado pelas declarações da testemunha Lenita 

Aparecida Vieira Ferreira, acrescentando-se na fase policial que 

passaram a desconfiar da denunciada porque previamente às 

descobertas das irregularidades do caixa obtiveram a informação de que 

a ré não repassou o dinheiro recebido de umas das fiéis da Igreja, que 

confirmou que repassou da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) do 

dízimo para a ré. Confira-se:

[...]

QUE no mês de fevereiro/2013, participou de uma acareação entre a 

suspeita e a falecida irmã MARIA ALVES (na data ainda em vida); QUE 

essa reunião foi para esclarecer se a falecida havia de fato entregado R$ 

500,00 (quinhentos reais) em oferta para a suspeita MARIA APARECIDA 

S. DA CRUZ; QUE as falecida foi perguntada se havia entregue algum 

valor em dinheiro para a suspeita, que MARIA ALVES confirmou, porém 

MARIA APARECIDA S. DA CRUZ disse que a irmã estava mentindo, que 

não havia recebido dinheiro algum da agora falecida irmã MARIA ALVES; 

QUE posteriormente MARIA APARECIDA S. DA CRUZ confirmou o 

recebimento da quantia. (Sic fls. 22/23)

Em Juízo, a testemunha Lenita Aparecida Vieira Ferreira ratificou, 

integralmente, o depoimento alhures (mídia de fls. 211).

 Inquirida judicialmente, a testemunha Ider Bueno Valadares informou que a 

denunciada laborava na livraria da Igreja, ora vítima, e era a responsável 

por anotar a entrega dos dízimos e as ofertas, destacando-se que os 

valores eram colocados diretamente num envelope lacrado e que a ré não 

possuía acesso ao dinheiro e nem ao cofre da Igreja (mídias de fls. 211 e 

235).

 A testemunha Ivan Mani, quando inquirida judicialmente, narrou que a 

doação dos valores ia diretamente num envelope lacrado com o nome da 

pessoa depositante e o valor do dízimo, destacando-se apenas que o 

responsável pela doação possuía acesso aos valores. Informou que a 

denunciada não possuía acesso aos valores, pois, o envelope que 
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continha os valores era posto diretamente no cofre da Igreja (mídia de fls. 

211).

 Na fase policial, a denunciada Maria Aparecida de Souza Cruz aduziu 

que:

[...]

QUE nos últimos 6 anos a interroganda trabalhou na livraria da Igreja bem 

como na tesouraria, onde era a responsável em receber os dízimos que 

os “irmãos” pagavam; QUE a interroganda alega que recentemente foi 

acusada injustamente pelo pastor da Igreja, o Sr. Altamiro Paulo Silva, de 

ter se apropriado indevidamente da quantia de R$ 480,00 (quatrocentos e 

oitenta reais); QUE esse valor foi pago por MARIA ALVES que é pessoa 

simpatizante da Igreja; QUE a posteriori o envelope contendo o valor que o 

Pastor alegava que a interroganda havia se apropriado, foi localizado no 

interior do cofre da Igreja; QUE posteriormente fora feita uma auditoria com 

a presença das Conselheiras locais “ANITA” E “SUELI CARDOSO”; QUE 

essas irmãs, juntamente com o pastor, colocaram a declarante em um sala 

e fizeram diversas acusações contra a mesma, no sentido de que a 

interroganda havia se apropriado de valores referentes a dízimos dos 

irmãos; QUE em outro momento veio a irmã “EURIDES”; QUE a interroganda 

se dedicou esses seis (06) anos de sua vida ao trabalho na Igreja; QUE 

nunca recebeu um centavo pelo esforço que fazia; QUE se sente bastante 

indignada por está sendo tratada dessa forma; QUE a interroganda afirma 

ser inocente e que jamais pegou qualquer quantia do dinheiro que os 

irmãos lhe entregavam. (Sic fls. 16/17)

Em Juízo, a denunciada Maria Aparecida de Souza Cruz negou a prática 

delitiva, aduzindo-se que não possuía acesso ao dinheiro depositado 

pelos fiéis da Igreja, bem como, explicou que os valores eram colocados 

pelos dizimistas dentro de um envelope e, depois, depositados no cofre da 

Igreja. Salientou que realizava a contabilidade dos valores e que conferia 

apenas alguns dos envelopes que constava o nome da pessoa e o valor 

ofertado por ela (mídia de fls. 227).

 Sem delongas, a “estória” apresentada pela denunciada mostra-se, a toda 

evidência, um exercício regular da autodefesa, porém, longe de 

representar elementos de convicção hábeis a afastar as demais provas 

produzidas nos autos. Afinal, elas são contundentes em apontar a 

responsabilidade da denunciada.

No caso judicializado, mais do que depoimentos isolados, as declarações 

das testemunhas encontram-se em harmonia com as demais provas 

produzidas. Afinal, da auditoria realizada nos livros e registros da Igreja 

acerca dos dízimos dos fiéis constatou-se irregularidades nas anotações 

dos valores recebidos e registrados pela denunciada, descortinando-se 

um prejuízo de aproximadamente R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Do conjunto probatório constante nas duas fases da persecução penal, 

observa-se que a acusada laborava voluntariamente como tesoureira na 

Igreja, aproveitando-se desta condição para apropriar de parte dos 

valores pagos pelos fiéis.

A denunciada negou a prática delitiva, mas, admitiu que laborava como 

tesoureira na Igreja, ora vítima, destacando-se que conferia alguns dos 

envelopes e valores depositados pelos dizimistas.

Denota-se, ainda, que as suspeitas só recaíram na pessoa da denunciada 

porque previamente houve a informação de que a mesma não repassou a 

quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pagos por uma das fiéis para a 

Igreja.

 No ponto, insta ressaltar que a testemunha Lenita Aparecida Vieira 

Ferreira realizou uma acareação entre a denunciada e Maria Alves, cuja 

finalidade era confirmar o repasse da quantia alhures, sendo que Maria 

Alves confirmou que repassou para a denunciada o dinheiro e que a 

denunciada, de início, negou que recebeu tais valores, mas, depois, 

confirmou o recebimento dos valores.

Não é demais dizer que, após a descoberta das irregularidades na 

prestação de contas, a denunciada nunca mais compareceu à Igreja, 

destacando-se que poderia ela esclarecer as irregularidades perante a 

auditoria, mas, não o fez.

E, por mais que a denunciada e a testemunha de defesa Ider Bueno 

aleguem que a mesma não possuía acesso aos valores ofertados pelos 

dizimistas, o fato é que a própria denunciada informou que conferia 

“apenas alguns dos envelopes”, bem como, as demais testemunhas, em 

coro, afirmaram que a ré possuía acesso ao dinheiro pago pelos fiéis, 

sobretudo porque era a tesoureira da Igreja, ou seja, responsável pela 

contabilidade dos valores pagos pelos dizimistas e ofertantes.

Não é demais dizer que as testemunhas do Ministério Público foram 

uníssonas em dizer que nem todas as vezes a ré obedecia ao 

procedimento de deixar os fiéis colocarem o dinheiro diretamente no cofre, 

sendo que, por várias vezes, os fiéis deixavam o dinheiro em cima do 

cofre para que a acusada o guardasse posteriormente.

Nessa ordem de ideias, concluiu-se que a denunciada na condição de 

tesoureira da Igreja, ora vítima, possuía acesso aos valores depositados 

pelos dizimistas e ofertantes, bem como, conferia o dinheiro e anotava no 

livro ata da Igreja valor inferior ao que era repassado pelos dizimistas, a 

fim de apropriar-se indevidamente da diferença, causando-se um prejuízo 

de aproximadamente R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para a Igreja “Deus 

é Amor”, ora vítima.

 A propósito, o Ministério Público pugnou pela não incidência da causa de 

aumento de pena prevista no § 1º, inciso III, do artigo 168, do Código Penal, 

sob a alegação de que a acusada desempenhava apenas serviço 

voluntário (não remunerado), naquela instituição religiosa.

 Nesse ponto, não obstante a denunciada tenha se aproveitado do ofício 

e/ou emprego voluntário que prestava na Igreja para apropriar-se 

indevidamente de valores, ou seja, laborava na tesouraria da Igreja, ora 

vítima e, somente por tal razão, se apropriado de valores indevidamente 

dos fiéis, entendo assistir razão ao Parquet, porquanto o rol do artigo 168, 

§ 1º, inciso III, do Código Penal, deve ser interpretado de forma taxativa, 

pela sua própria natureza de norma pena incriminadora mais grave.

Por outro lado, na esteira de julgados da Corte Superior, para a 

caracterização da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código 

Penal, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - 

mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - 

unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos, uma vez que 

o Código Penal brasileiro adotou a teoria mista ou objetivo-subjetiva (AgRg 

no REsp 1786500/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019).

No caso judicializado, a denunciada praticou por diversas/incontáveis 

vezes o crime em questão, especificamente no período de janeiro de 2012 

até fevereiro de 2013, causando-se um prejuízo de R$ 14.000,00 

(quatorze mil reais) para a vítima, razão porque, deve-se aplicar a fração 

de 2/3 (dois terços) na continuidade delitiva, haja vista as incontáveis 

práticas delitivas.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho a denunciada Maria Aparecida de Souza Cruz, já 

qualificada nos autos, nas sanções do artigo 168, caput, c/c art. 71, 

ambos do Código Penal.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

 AO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 168, caput, do Código 

Penal é de reclusão, de um (01) ano a quatro (04) anos, e multa.

A culpabilidade da acusada, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, uma vez que a denunciada não possui 

sentença penal condenatória (documento em anexo).

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual a ré responde.

 As consequências do delito foram graves, eis que a vítima suportou um 

prejuízo de R$ 13.158,05 (treze mil, cento e cinquenta e oito reais e cinco 

centavos), conforme documento de fls. 78-A.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta da ré.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em um (01) ano e dois (02) meses de reclusão.

 Na segunda fase de fixação da pena, não há atenuantes e nem 

agravantes.

 Na terceira fase da fixação da pena, não há causas de diminuição da 

pena.

Como já dito alhures, verifica-se a causa de aumento de pena pela 

continuidade delitiva.

 No ponto, APLICO a continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois terços) 

para EXASPERAR a pena, eis que a prática delitiva ocorreu por 

incontáveis vezes (meados de janeiro de 2012 até fevereiro de 2013), 

AUMENTANDO a pena para um (01) ano, onze (11) meses e dez (10) dias 

de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em um (01) ano, onze (11) meses e 
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dez (10) dias de reclusão.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica da condenada, 

ARBITRO em 21 (vinte e um) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (22 de 

janeiro de 2012; fls. 78-C), que deverá ser atualizado e recolhido na forma 

e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante a 

alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que a ré não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou 

grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e 

as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão 

por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta a ré por 

duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação 

pecuniária em importe de três (03) salários mínimos e prestação de 

serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

 A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser 

determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as 

aptidões dos reeducandos. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva 

de direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na 

hipótese do § 4º do art. 44 do Código Penal.

Considerando o quantum da pena aplicada, bem como o regime prisional 

imposto, inclusive, com substituição por pena pecuniária em restritiva de 

direitos, CONCEDO à ré o direito de RECORRER EM LIBERDADE.

 Custas pela acusada.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome da ré no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público, à assistência de acusação e à Defesa da 

acusada Maria Aparecida de Souza Cruz.

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

Tangará da Serra, 22 de novembro de 2019.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246196 Nr: 13747-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES SANTOS BORGES, MANOEL 

GUIMARAES DE MATOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Intimação dos Advogados do réu Ernandes Santos Borges, Dr. Alexandre 

Amaral Magalhães Filho e Dr. Altemar Dias da Gama para, no prazo de dez 

(10) dias, juntar aos autos o respectivo instrumento de procuração.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-87.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI LEMOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1000087-87.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:FRANCINEI 

LEMOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE LEONARDO DO 

NASCIMENTO OLIVEIRA, LUAN EUZEBIO DEBO ORTH POLO PASSIVO: B2 

COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 24/06/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 21 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-72.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO SOARES PECANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000088-72.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:RONILDO 

SOARES PECANHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDA 

MARIA VIEIRA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 24/06/2020 

Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002635-22.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA AZAMBUJA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO(A))

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITALINO DASSUNCIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 29/04/2020 15:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002630-97.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUMERCINDO VICENTE PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 29/04/2020 14:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002626-60.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTINHA DA SILVA 03233137109 (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 28/04/2020 14:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002618-83.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LAURA COSTA E SILVA OAB - MT27606/O (ADVOGADO(A))

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO SOUZA MEDEIROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 27/04/2020 15:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002607-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DA SILVA LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamada para informar nos autos dados bancários para 

levantamento de valor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-21.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, certifique-se e 

tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 20 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-41.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO ZUCONELLI NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-69.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010782-93.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO, novamente, a Parte Executada (BANCO DO BRASIL) para informar 

dados bancários para levantamento do valor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002617-98.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CAROLINA MARQUESI DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 
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advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/04/2020, às 14H30MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-24.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON LEITE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANEUZA DE AQUINO TURATI (REQUERIDO)

RONILDO TURATI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 04/02/2020 15:15 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001847-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERNANDES PEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002269-80.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIR MEURER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (REQUERIDO)

REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO os Advogados 

EDUARDO MAHON, OAB/MT 6.363 & OAB/DF 23.800-A e MARCIO 

MONTENEGRO, OAB/MT 15.329 para regularizarem as suas habilitações 

nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos atos 

praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-27.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GREICI KARINE BORTOLUZZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000091-27.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:GREICI KARINE 

BORTOLUZZI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSCAR BERWANGER 

BOHRER POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 24/06/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001814-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

S & E PASSARELLI TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELLE DE SOUZA MENEZES OAB - SP405036 (ADVOGADO(A))

VALDIR CARLOS JUNIOR OAB - SP378744 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO a Advogada 

LAÍS MACHADO LUCAS, OAB/RS 60.136 para regularizar a sua 

habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. INTIMO ainda a Parte Reclamante para se manifestar nos 

autos com relação a certidão juntada no id 28199963, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-07.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA GONCALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO(A))

JESSICA GASPARINI MOLIN OAB - MT21764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA DAS DORES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ OTAVIO PAIM (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-72.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO SOARES PECANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (INTERESSADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 24/06/2020, às 13H45MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002604-02.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIA VIEIRA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - MT PREV (REQUERIDO)

 

VISTOS. A inicial necessita ser emendada. A reclamante ingressou com a 

presente ação de obrigação de fazer consistente em determinar que o 

reclamado proceda o pagamento do benefício previdenciário de pensão 

por morte, ao argumento de que dependia economicamente do segurado. 

Nos termos do artigo 291, do CPC, “a toda causa será atribuído valor 

certo, ainda que não tenha conteúdo econômico aferível”. Ainda dispõe o 

artigo 2º da Lei 12153/2009, que, quando a pretensão versar sobre 

obrigações vincendas, para fins de aferição da competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, considerar-se-á a soma de 12 prestações, 

cujo total não deve superar o limite estabelecido no caput. Assim, nos 

termos do art. 320 do CPC, faculto à parte reclamante, no prazo de 15 
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(quinze dias), emendar a inicial para informar o valor do benefício mensal 

pretendido, adequando consequentemente o valor da causa, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 13 de janeiro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000718-65.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERRARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000871-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON GUDIERY DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico o fim do prazo de suspensão. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000096-83.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAINE VAZ SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERAÇÃO MILÊNIO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-72.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO SOARES PECANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que nunca contratou com a empresa reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. A alegação do reclamante soa verossímil, diante da inversão 

do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do 

CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a provaaté 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 
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correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 21 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-87.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI LEMOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c.c. DANOS MORAIS e pedido de medida de urgência para que o 

reclamado seja compelido a efetuar a transferência de titularidade do 

veículo descrito na inicial, ao argumento de que este foi vendido para o 

reclamado em setembro de 2019 e até a data da propositura da ação não 

efetuou a transferência. FUNDAMENTO E DECIDO. Do disposto no art. 300 

do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis 

à concessão da medida almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

analise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Como 

consequência, deve estar demonstrada a necessidade da concessão da 

tutela de urgência antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Em juízo de 

rasa cognição, verifico a presença dos requisitos para concessão da 

tutela de urgência. A reclamante anexou à inicial o contrato de Id 

28171502 que comprova a venda do veículo ao reclamado, transação 

ocorrida aos 30.9.2019. Em decorrência disso, nos termos do art. 123, § 

1º, do CTB, competia ao novo proprietário, no caso a reclamado, tomar as 

providências necessárias para a efetivação da transferência junto ao 

órgão de trânsito (DETRAN) no prazo de 30 dias. Entretanto, pelo que os 

documentos atrelados à inicial indicam, o reclamado assim não procedeu. 

Não se olvida o que estabelece o art. 134 do CTB, no sentido de que 

também é ônus do alienante a comunicação da transferência ao DETRAN, 

sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a 

data da comunicação. No entanto, a jurisprudência vem mitigando o texto 

frio da lei, quando há evidências de que tenha efetivamente ocorrido a 

transferência física do bem a terceiro. Esse entendimento já está, 

inclusive, consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça: STJ-0491723) 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO ATACADOS. SÚMULA 

283/STF. MULTA. INFRAÇÃO OCORRIDA APÓS A DATA DA 

ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. 

INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. PRECEDENTES DO 

STJ. 1. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara 

o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF. 

2. Ademais, o entendimento da Corte de origem não diverge do 

posicionamento da jurisprudência do STJ, cujo posicionamento assevera 

que: "comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a 

responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a 

alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. César Asfor 

Rocha, Segunda Turma, DJe de 06.09.11). 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 448.058/RS 

(2013/0406223-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 16.10.2014, 

unânime, DJe 22.10.2014). STJ-0495631) ADMINISTRATIVO E PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO 

CTB. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 

INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 97 DA 

CF/88. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Comprovada a 

transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do 

antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, 

mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito 

Brasileiro. 2. A mitigação do art. 134 do CTB não implica em declaração de 

inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, tampouco o afastamento 

desse, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional 

aplicável à espécie, razão pela qual não há se falar em violação à cláusula 

de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e muito menos à Súmula 

Vinculante 10 do STF (AgRg no AREsp 357.723/RS, Rel. Min. BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 10.09.2014). 3. Agravo Regimental do DETRAN/RS 

desprovido. pág. 539. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

454.738/RS (2013/0417795-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. j. 04.11.2014, unânime, DJe 18.11.2014). No caso dos autos, 

em juízo de rasa cognição, há prova suficiente de que efetivamente houve 

a transferência do bem ao reclamado por ocasião do contrato juntado no 

Id 28171499. Dessa forma, o mesmo entendimento externado pelos 

Tribunais Superiores há que ser aplicado à situação em comento, sendo 

patente o dever do reclamado em promover a transferência do veículo 

para sua titularidade. Assim já se pronunciou a jurisprudência, em 

situações semelhantes: TJDFT-0264710) CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA 

DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DE MULTAS DE 

TRÂNSITO E TRIBUTOS SOBRE O VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

DEFERIDA. COMPROVADOS PREJUÍZOS PELA INÉRCIA DOS 

ADQUIRENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I - A 

alienação de veículo automotor sem a transferência de propriedade pelos 

adquirentes, perante os órgãos de fiscalização de trânsito, não autoriza 

que a alienante responda pelos prejuízos por eles causados. II - 

Justifica-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes 

previstos no art. 273 do CPC, porque, diante das circunstâncias do caso 

concreto, a agravante vem sofrendo prejuízos pela inércia dos agravados, 

sendo que o não deferimento poderá lhe acarretar danos, senão 

irreversíveis, de difícil reparação. III - Agravo de Instrumento conhecido e 

provido. (Processo nº 2014.00.2.015396-7 (819633), 1ª Turma Cível do 

TJDFT, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira. unânime, DJe 18.09.2014). 

TJDFT-0258161) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. TRADIÇÃO. INÉRCIA DO 

ADQUIRENTE NA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO 

AO DETRAN. SUBSISTÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DO 

ALIENANTE. MULTA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, TRIBUTOS E TAXAS. 

POSTERIORES À ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO 

ADQUIRENTE. 1. Sob cognição sumária, se constatada a realização da 

alienação de veículo com a sua tradição, cumpre ao adquirente efetivar a 
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transferência do veículo, na forma do art. 123 da Lei 9.503/97, de sorte 

que, permanecendo o registro do veículo em nome do alienante em 

decorrência da inércia do adquirente, evidencia-se que as multas, taxas e 

tributos posteriores a essa data são da responsabilidade do adquirente. 2. 

Não deve ser deferido o pleito de redução das astreintes, se foram 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma 

vez que o valor arbitrado a título de multa não pode implicar o 

esvaziamento da função coercitiva própria dessa medida de apoio. 3. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Processo nº 

2014.00.2.013016-0 (810273), 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Simone 

Lucindo. unânime, DJe 14.08.2014). TJSC-0339427) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA À AGRAVANTE PARA ESSE FIM. DESCUMPRIMENTO DO 

ENCARGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA 

DE URGÊNCIA. EXEGESE DO ART. 461, § 3º, DO CPC. MULTA 

COERCITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Tratando-se de medida emergencial de caráter 

excepcionalíssimo, a antecipação da tutela específica das obrigações de 

fazer ou não fazer somente deve ser concedida quando demonstrados no 

caso concreto ser relevante o fundamento da demanda e haver justificado 

receio de ineficácia do provimento final, tudo conforme o disposto no art. 

461, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Assim, verificada a 

verossimilhança do direito alegado pelo Autor, matizada na outorga de 

procuração à Ré, por meio da qual se obrigou a transferir a propriedade 

do veículo em questão, bem como presente o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação, pois o não cumprimento do encargo pode causar 

prejuízos ainda maiores ao Demandante, com relação à imposição de 

multas de trânsito e cobranças de tributos, a concessão da tutela de 

urgência é medida que se impõe. III - A multa discricionariamente arbitrada 

para o caso de descumprimento de obrigação de fazer possui caráter 

coercitivo e punitivo, tendo em vista que o juiz fixa, por meio de medida 

injuncional (de ofício ou a pedido do autor), a quantia que será suportada 

pelo sujeito passivo em caso de desobediência da ordem, tendo por 

objetivo vencer a possível resistência do recalcitrante, demovendo-o da 

inadimplência. In casu, considerando-se a capacidade financeira da Ré e o 

objetivo coercitivo da multa, entende-se ser necessária a redução das 

astreintes. (Agravo de Instrumento nº 2013.089845-0, 4ª Câmara de 

Direito Civil do TJSC, Rel. Joel Figueira Júnior. j. 02.10.2014). O perigo da 

demora está consubstanciado, considerando que se a tutela for 

concedida tão somente ao final da demanda o reclamante poderá sofrer 

diversos prejuízos, além dos que já está suportando, uma vez que todos 

os débitos decorrentes do veículo estão recaindo sobre si. Ausente 

também o perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Assim, com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada para o fim de determinar que 

o reclamado providencie, no prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) 

dias, a transferência da propriedade do veículo descrito na inicial, bem 

como efetue o pagamento dos impostos cobrados após a data de 

30.9.2019, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), limitados a 20 salários mínimos. Recebo a petição inicial 

eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil 

de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

21 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005823-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 212 de 569



processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 21 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003866-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 21 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003749-93.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CANDIDO DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 213 de 569



consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 21 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005843-14.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMAR TEIXEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 21 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002894-17.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA AGUIAR CASTRO 02563897564 (LITISCONSORTES)

LUCIANO DA SILVA VERA (LITISCONSORTES)

LUCIANO DA SILVA VERA 28025025810 (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 27541862). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERSON ASSIS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 26923038), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 23877744). É 
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importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 

do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 15 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002147-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE CEREAIS IRMAOS CALOU EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 27234179), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 25207862). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 

do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 15 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001609-86.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO FAVETTI LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT0020716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACILENE VIEIRA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 27574213). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-29.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 27295341), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 24089142). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 

do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1] . Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 15 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 27292950), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 24088536). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 

do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 
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qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001006-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OELITON CARVALHO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, o exequente requereu a desistência do feito (cf. ID n. 

27605418). O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte 

autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido pela Constituição da República, 

observados os requisitos da legislação instrumental. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

exequente, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, 

§ 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. 

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

estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001467-82.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MONIKY BRUNA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTOLDO OAB - MT24593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 27597459), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 25825567). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 

do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DO CARMO BEZERRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a extinção do feito (ID 27315305). O 

pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o exposto, 

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do art. 

200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo 

diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001872-21.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BOTELHO DIAS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, o Autor requereu a desistência do feito (cf. ID n. 25250661). O 

pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido pela Constituição da República, observados os 

requisitos da legislação instrumental. Ante o exposto, opino por 

HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, paragrafo único, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, 

do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-31.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FRANCISCA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WESLEN COSTA DE SOUZA OAB - MT26689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 27608741). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-91.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SANTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AILTON DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 27624466), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 25309357). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 

do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 Portaria n. 07/2020/DF, de 21 de janeiro de 2020.

EXMO. DR. HUGO JOSÉ FREITAS DA SILVA, MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar Michelly de Lima Gabrielczyk Matricula Nº. 40.877 , do 

cargo em comissão de Assessor de Gabinete II – PDA – CNE VIII, lotada no 

Gabinete da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a partir 

do dia 22/01/2020.

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

Lucas do Rio Verde-MT, 21 de janeiro de 2020.

 Hugo José Freitas da Silva

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000379-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDES LEITE GUERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000379-10.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 10.560,00 

REQUERENTE: ELOIDES LEITE GUERINO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação da parte autora, por meio de 

seu advogado, da Audiência de Instrução e Julgamento designada para o 

dia 06/06/2017, às 17h00min, a ser realizada neste juízo. Lucas do Rio 

Verde - MT, 3 de maio de 2017. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora 

Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - 

Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000716-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA TOILLIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAR ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005484-94.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA CRISTINA ALBINO DE SOUZA OAB - 065.932.391-51 

(REPRESENTANTE)

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2. -. I. N. D. S. S. -. I. (REU)

 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002037-06.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES LIMA FELISBERTO (EXECUTADO)

CLEBER BAMPI (EXECUTADO)

LIMA FELISBERTO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDINEI LIMA FELISBERTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA QUE IMPULSIONE O FEITO, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001529-55.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DULCIMAR DALL'ALBA & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES OAB - MT20034/O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002254-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM CLIMA REFRIGERACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT10172-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

 

Recuperanda intimada para se manifestar em 05 dias, conforme 

determinado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004464-68.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR GOMES VITOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO SILVA SANTOS (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002796-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO PRO-ARENA CULTURAL LUVERDENSE (REU)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE MANIFESTE-SE NOS AUTOS, 

TENDO EM VISTA A CORRESPONDÊNCIA DE CITAÇÃO DEVOLVIDA COM 

A OBSERVAÇÃO:"NÃO PROCURADO".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003291-09.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDICE MAIARA VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - 874.317.009-97 (PROCURADOR)

 

Processo nº 1003291-09.2019.8.11.0045. Vistos etc. I. A despeito da 

natureza alimentar dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, §14º), a 

concessão da gratuidade judiciária pressupõe a impossibilidade financeira 

da parte, condição esta que sequer foi alegada pela exequente, a qual é 

advogada com intensa atuação nesta Comarca e não demonstra a 

miserabilidade inerente aos beneficiários da justiça gratuita. Sendo assim, 

INDEFIRO o pedido da gratuidade judiciária. II. Havendo demonstrativo 

discriminado do crédito e atendidas as determinações constantes no art. 

524 do CPC, intime-se a parte executada para pagar o débito, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), acrescido das custas da 

execução (art. 523 do CPC). III. Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do 

art. 513 do CPC, a intimação da parte executada deverá ocorrer: a) pelo 

Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, salvo 

se já tiver decorrido 01 ano entre o trânsito em julgado e o requerimento de 

cumprimento de sentença (neste caso, a intimação será por carta com 

aviso de recebimento encaminhada à pessoa do devedor, no endereço 

constante nos autos); b) por carta com aviso de recebimento, quando 

representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador 

constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; c) por meio 

eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 (empresas públicas e 

privadas – salvo microempresas e empresas de pequeno porte - são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações), não 

tiver procurador constituído nos autos; d) por edital, quando, citado na 

forma do art. 256 (por edital), tiver sido revel na fase de conhecimento; IV. 

Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

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

devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC). V. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC). VI. Transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário sem que este ocorra, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 

525, caput, do CPC). VII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da 

decisão e transcorrido o prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte 

exequente poderá requerer à serventia a expedição de certidão para fins 

de protesto (art. 517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, § 3º, do CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a 

inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes). VIII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003517-14.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA LOPES SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - 378.133.901-72 (PROCURADOR)

 

Vistos etc. Cuida-se de DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO em que os 

interessados pretendem o reconhecimento da dissolução da união estável. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Passo a decidir. Ao excursionar 

o exame a respeito do manancial de provas encartadas nos autos, 

verifica-se que os requerentes mantiveram relacionamento 

amoroso-afetivo, e tal relacionamento pode ser comprovado por meio da 

escritura pública juntada na inicial. Assim, desnecessária se faz a 

comprovação de outros elementos caracterizadores da união estável de 

forma que somente cabe analisar acerca da dissolução do vínculo, visto 
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que as demais questões restaram devidamente acordadas e 

estabelecidas entre as partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre o casal para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta 

decisão, e como consequência: a) DECLARAR e reconhecer a existência 

da união estável entrelaçada entre os requerentes, com espeque no teor 

do art. 226, § 3º da CRFB/88, do art. 1723 do Código Civil de 2002 e art. 1º 

da Lei n° 9.278/1996; b) DECRETAR a dissolução da união estável 

estabelecida entre os acordantes; c) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Custas pelos interessados. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94862 Nr: 1758-08.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLENDINA NIENKOETTER CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A, TELEMONT 

ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÂNGELA RAMOS PINHEIRO - 

OAB:OABDF 31608, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/RJ 86235, 

Paulo Roberto Roque Antônio Khouri - OAB:OAB/DF 10.671

 Intimação da parte autora para que no prazo legal, apresente 

manifestação sobre o laudo juntado às fls. 271/288.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20839 Nr: 2126-95.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSDM, JDD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENE CORASSA - 

OAB:4972-B/MT

 Intimação da patrona da parte autora para que impulsione o feito no prazo 

de 15(quinze) dias, sob pena de intimação diretamente ao autor.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005231-09.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005231-09.2019.8.11.0045. Aguarde-se a realização da 

audiência designada. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de janeiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002381-79.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002381-79.2019.8.11.0045. É preciso, inicialmente, registrar 

que, embora o advogado do autor tenha afirmado, na petição acostada ao 

ID n.º 24138386, que não houve a sua intimação acerca da perícia médica 

designada, esta assertiva não corresponde a verdade, visto que, 

conforme se extrai da guia expedientes (intimação n.º 2676608), bem 

como do extrato do DJe anexo (DJe Edição n.º 10500, págs. 243/244), 

houve a devida intimação da parte autora, através do advogado 

constituído, acerca da perícia designada. Não obstante isto, como medida 

de prudência e evitar a configuração de nulidade processual, tendo em 

vista que não houve a intimação pessoal da parte autora acerca da perícia 

designada, Redesigno a realização da perícia médica para o dia 

18/03/2020, a partir das 08h30min, observada a ordem de chegada. 

Intime-se o requerente, mediante a expedição de mandado e, também, 

através do advogado constituído, via DJe, para que compareçam no 

consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato Grosso, nº 936-S, 

Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone (65) 3549-3226], a fim de 

que o requerente seja submetido a perícia, registrando-se que o não 

comparecimento produzirá, como consequência, na decretação da perda 

da prova. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de janeiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Requerimento de cumprimento de sentença, através da petição PEA ID 

175199, protocolado em 06/01/2020, às 09:24min, e assinado 

eletronicamente por JOÃO ROBERTO ZILIANI OAB/MT 644, endereçado 

aos autos n.º 306/06, código 21945, n.º 3203-42.2006.811.0045. 

AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA. RÉ MIRTES SALETE PRANTE. 

INTIMANDO: advogados subscritores da peça: Dr. Edir Braga Júnior, 

OAB/MT 4735 e João Roberto Ziliani, OAB/MT 644.

 Conforme decisão prolatada nos autos do processo principal, em trâmite 

neste juízo sob o n.º 3203-42.2006.811.0045, código 21945, o 

requerimento de cumprimento de sentença de processo físico, ainda que 

se trate apenas da cobrança de honorários advocatícios, por força do 

disposto no art. 13, inciso II da Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, deve 

tramitar em meio virtual. A distribuição em descordo com o estabelecido 

permite que o magistrado determine o arquivamento do processo [art. 13, § 

2.º da Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018].

Diante disto, DEIXO DE RECEBER a petição, na medida em que o 

peticionamento deve se dar através do Sistema de Controle de Processos 

PJe. Com fundamento no art. 12, § 1.º da Resolução TJ-MT/TP n.º 03 de 12 

de abril de 2018, DETERMINO o cancelamento do protocolo da petição.

 Intime-se o advogado subscritor da peça, via DJe, para que, no prazo de 

45 (quarenta e cinco) dias, retire o documento na secretaria deste Juízo e 

promova a sua correta distribuição, sob pena de descarte. Transcorrido o 

prazo de retirada, a escrivania deverá promover o descarte da petição 

[art. 12, §§ 1.º e 2.º da Resolução TJ-MT/TP n.º 03 de 12 de abril de 2018].

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004675-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCON SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUIZA SANTANA MOSCON OAB - RS102508 (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINE SANTANA MOSCON OAB - RS89093 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE DE AMORIM DRESCHER (REU)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000814-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES MATEUS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000814-13.2019.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, pelo instituidor da pensão (Josino Figueiredo Passos), à época do 

óbito (30/06/2015). Consiste questão de direito relevante: a determinação 

da condição de segurado do instituidor da pensão (Josino Figueiredo 

Passos). Provas deferidas: a coleta do depoimento pessoal da autora e a 

produção da prova testemunhal se consolidam como elementos decisivos 

tendentes a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental produzida no processo. Diante desta perspectiva, 

com lastro no conteúdo do art. 385 e art. 442, ambos do Código de 

Processo Civil, Defiro a produção da prova testemunhal e a coleta do 

depoimento pessoal da requerente, exclusivamente. Distribuição do ônus 

da prova. O ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral 

prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Designo o 

dia 08 de abril de 2020, às 15h30min, para realização de audiência de 

instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do Código de 

Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil]. Incumbe ao 

advogado consti-tuído pela parte informar ou intimar a testemunha arrolada 

acerca do agendamento da audiência de instrução, observadas as regras 

do art. 455 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001412-64.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS FRANCISCO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001412-64.2019.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, pelo requerente, no período especificado na petição inicial. 

Consiste questões de direito relevantes: a determinação da condição de 

segurado do requerente e a presença dos requisitos ensejadores da 

aposentadoria por tempo de contribuição. Provas deferidas: a coleta do 

depoimento pessoal do autor e a produção da prova testemunhal se 

consolidam como elementos decisivos tendentes a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental produzida no processo. 

Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo do art. 385 e art. 442, 

ambos do Código de Processo Civil, Defiro a produção da prova 

testemunhal e a coleta do depoimento pessoal do requerente, 

exclusivamente. Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova deverá 

prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II do 

Código de Processo Civil. Designo o dia 08 de abril de 2020, às 16h30min, 

para realização de audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 

357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum 

de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá 

conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número 

de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do 

local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de 

Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte informar ou 

intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de 

instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003891-30.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO RIBEIRO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003891-30.2019.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, pelo requerente, no período especificado na petição inicial. 

Consiste questões de direito relevantes: a determinação da condição de 

segurado do requerente e a presença dos requisitos ensejadores da 

aposentadoria por idade rural. Provas deferidas: a coleta do depoimento 

pessoal do autor e a produção da prova testemunhal se consolidam como 

elementos decisivos tendentes a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental produzida no processo. Diante desta 

perspectiva, com lastro no conteúdo do art. 385 e art. 442, ambos do 

Código de Processo Civil, Defiro a produção da prova testemunhal e a 

coleta do depoimento pessoal do requerente, exclusivamente. Distribuição 

do ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar reverência à regra 

geral prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. 

Designo o dia 15 de abril de 2020, às 13h30min, para realização de 

audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil]. 

Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte informar ou intimar a 

testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, 

observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 172783 Nr: 5488-51.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DIOGO NUNES WATANABE, 

DOUGLAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILO TEBORIO BRAGA - 

OAB:14070, ELISANGELA MARCARI - OAB:10.297-B

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 14 de abril de 2020, às 15h40min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Findo, proceda-se, também, com a finalidade de intimação do acusado 

acerca da audiência designada no Juízo Deprecante.

VI – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 173232 Nr: 5764-82.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO, 

EDSON ERNESTO MOTA, ISMAEL FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:MT/16428

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 14 de abril de 2020, às 16h40min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 173152 Nr: 5716-26.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FERREIRA DUARTE, JAIR JUNIOR 

BOTELHO BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/MT

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 14 de abril de 2020, às 16h15min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004407-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

XANGAI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/10/2019 Hora: 13:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004407-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

XANGAI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

D E T E R M I N A Ç Ã O  D O  M M . ( ª ) J U I Z ( A )  D E  D I R E I T O 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1004407-50.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 28.142,08 ESPÉCIE: 

[Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Indenização por Dano Moral, 

Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: XANGAI ADMINISTRADORA E 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA Endereço: Avenida da Produção, 

356-W, Bandeirantes, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, TELEMAT CELULAR, BOSQUE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 A presente INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

LUCAS DO RIO VERDE, 21 de janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 
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funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004709-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DANELLI DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS PASSOS (REQUERIDO)

ELISANGELA AGUIAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

devolução

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004775-59.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 07/11/2019 Hora: 16H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 07/11/19 16:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004775-59.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1004775-59.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 10.105,90 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ROSENIL SILVA DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

MARINGA, S/N, INDEFINIDO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 A presente INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos 

do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

LUCAS DO RIO VERDE, 21 de janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000692-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONIVAL BENTO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISVAL DE ALMEIDA VITAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000692-68.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: JONIVAL BENTO RODRIGUES 

EXECUTADO: FRANCISVAL DE ALMEIDA VITAL Vistos. DEFIRO o 

requerimento constate de Id. 26709644, e determino a expedição do 

mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo WV/SANTANA CL, 

Verde, 1992/1992, de placas BGP-3516, Renavam 00601689712, devendo 

ficar como fiel depositário do bem o Exequente, lavrando-se o respectivo 

termo. Realizada a penhora, intime-se o Executado sobre a efetivação do 

ato de constrição judicial, para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob 

pena de preclusão. Conste ainda no mandado que as partes se 

manifestem quanto à penhora e avaliação do bem no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registra pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004335-63.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004335-63.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO GOMES REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Diante do efeito infringente almejado pelos Embargos de 

Declaração, intimem-se a parte embargada, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos, sob pena de preclusão. Após, 

renove-se a conclusão (para Embargos de Declaração). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004350-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BANDEIRA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT2906-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004350-03.2017.8.11.0045. EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS EXEQUENTE: CRISTIANE 

BANDEIRA RIBEIRO Vistos. Antes de analisar o pedido de Id. 26643865, 

INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, colacione 

aos autos planilha com demonstrativo do valor do crédito atualizado. 

Oportunamente, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde /MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002059-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NADJA DANUBIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002059-93.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NADJA DANUBIA DA SILVA 

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A 

EMBRATEL Vistos. Certificado o trânsito em julgado, determino que a 

Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Certifique-se o Gestor Judiciário se é necessária a inversão 

do polo das partes para que não haja equívocos na fase de cumprimento 

de sentença. Intime-se a parte devedora para que, (via AR, se revel, cf. 

STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize o pagamento do 

débito, devidamente atualizado até a data do pagamento, e comprove nos 

autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e 

de penhora de tantos bens quantos forem necessários para a garantia do 

juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o devedor deverá 

apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia 

do efetivo pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o 

que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003186-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CEZAR FLOR DA SILVEIRA (EXECUTADO)

ZELI FLOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003186-37.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: KLEBER TRASSI DE BRITO 

EXECUTADO: JUNIOR CEZAR FLOR DA SILVEIRA, ZELI FLOR Vistos. 

Antes de analisar o pedido de Id. 26687934, INTIME-SE o exequente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, colacione aos autos planilha com 

demonstrativo do valor do crédito atualizado. Oportunamente, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005103-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA MACIEL AMADOR (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUINZANI & CIA LTDA - ME (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005103-57.2017.8.11.0045. RECORRENTE: KELLY CRISTINA MACIEL 

AMADOR RECORRIDO: QUINZANI & CIA LTDA - ME Vistos. Indefiro o 

pedido de Id. 26994297, eis que a concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça pretendida pelo devedor teria o condão de alterar o 

resultado do julgamento da Turma Recursal, o que, salvo melhor juízo, não 

se afigura viável mediante simples petição no processo de 1º Grau. 

Recebo o pedido de cumprimento de sentença (Id. 26645668). Certificado 

o trânsito em julgado, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Certifique-se o Gestor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 223 de 569



Judiciário se é necessária a inversão do polo das partes para que não 

haja equívocos na fase de cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

devedora para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo 

de 15 dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a 

data do pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

523, §1º, do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens 

quantos forem necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o 

comprovante de pagamento, o devedor deverá apresentar planilha 

detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia do efetivo 

pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006354-42.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIEL SEVERINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação 

redesignada para o dia 06/03/2020, às 15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003822-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA CANDIDA FABIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/11/2019 Hora: 1H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 12/11/19 13:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003822-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA CANDIDA FABIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

PDF

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21148 Nr: 2422-20.2006.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUNICE CARVALHO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Gustavo Fernandes 

Melo - OAB:MT0018188O

 Certifico que "in albis" o prazo para indicação dos dados bancários, 

sendo assim, remeto os autos ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-68.2017.8.11.0045

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

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

ELIANE MARIA MENEZES OAB - 232.619.808-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (INTERESSADO)

SILVA & VENANCIO DA SILVA LTDA. (Fab Moveis) (INTERESSADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000595-68.2017.8.11.0045. REPRESENTANTE: ELIANE MARIA MENEZES 

INTERESSADO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, 

SILVA & VENANCIO DA SILVA LTDA. (FAB MOVEIS) Vistos. Analisando 

detidamente os autos, constato que o valor da causa corresponde a R$ 

50.108,00 (cinquenta mil cento e oito reais), o que vai de encontro ao teto 

de 40 salários mínimos estabelecidos no art. 3º, inciso I, da Lei 9.099/95. 

Assim, DETERMINO a intimação do reclamante para que requeira, ou a 

extinção do feito, a fim de que a ação seja proposta pelas vias ordinárias, 

ou a renúncia do valor de crédito que exceder o valor de alçada do 

juizado, em 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001509-64.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001509-64.2019.8.11.0045. REQUERENTE: DOUGLAS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: APPLE Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. A parte executada, intimada para no 
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prazo de 15 dias procedesse ao recolhimento do bem, manteve-se inerte 

nos autos, nada manifestando. Assim, transcorrido o prazo retro e 

inexistindo comprovação acerca do contato da executada com a 

exequente, houve perdimento do bem em favor desta. Dessa forma, 

autorizo a expedição de alvará para levando dos valores depositados em 

favor da exequente. E, tendo em vista que houve bloqueio da exata 

quantia indicada como débito exequendo remanescente, tem-se que a 

obrigação foi integralmente satisfeita. Dessa forma, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, aplicado, 

por analogia, à hipótese. Expeça-se de imediato o alvará ao credor e/ou 

seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha procuração 

com poderes especiais para receber e dar quitação). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004949-68.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONY FLAVIO LIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004949-68.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RONY FLAVIO LIMA ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. O 

reclamante, devidamente intimado para promover a emenda da inicial (art. 

317 do CPC), embora tenha manifestado em tempo, deixou de colacionar 

nos autos comprovante de endereço atualizado, em seu nome, 

descumprindo a decisão que determinou a emenda da inicial, tais como 

cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de 

serviços de telefonia, consumo de água, ou outro comprovante de 

endereço idôneo. Frisa-se, que boletos de Bancos, cadastro de loja ou 

correspondência, não podem ser aceitos pelo Juízo, sobretudo porque 

não se trata de documento emitido por órgãos ou concessionárias 

públicas. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e nada sendo requerido pelas partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005059-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLE GRAZIELA SONTAG (EXECUTADO)

MARCIO SONTAG (EXECUTADO)

MATO GROSSO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1005059-38.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 119.338,18 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: BANCO DO BRASIL SA POLO PASSIVO: MATO 

GROSSO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME MARCIO SONTAG KAROLE 

GRAZIELA SONTAG Impulsiono estes autos, para intimar o polo ativo, a 

dar andamento ao feito requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004704-57.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. M. (EXEQUENTE)

RAFAEL MORANTI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004704-57.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 51.840,39 ESPÉCIE: 

[Parcelas de benefício não pagas]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: RAFAEL MORANTI DOS SANTOS DAVI AFFONSO MORANTI 

POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Impulsiono 

os presentes autos em atenção a determinação da Resolução CJF-RES 

2017/00458, nos termos do Art. 11, intimando as partes para manifestação 

do inteiro teor do ofício requisitório expedido.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004948-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO AUGUSTO VIOTT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004948-20.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 196.411,71 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: BANCO DO 

BRASIL SA POLO PASSIVO: DIOGO AUGUSTO VIOTT Certifico e dou fé 

que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é 

necessário que a parte autora providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 26 de novembro de 2018. Cristina Vargas Reis

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114674 Nr: 6501-27.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELTO DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATALLAH COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA(BIG 

STAR), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, 

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAINE CHIESA - OAB:6795, 

CLÉLIO CHIESA - OAB:5660/MS, DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - 
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OAB:74368, GABRIEL ATLAS UCCI - OAB:SP/195.330, GUSTAVO 

DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - OAB:SP/258.491, LEONARDO 

BOAVENTURA ZICA - OAB:MT/13.754-B, RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 Impulsiono os autos, em observação a decisão de pp. 273/274, que 

determinou o rateio do valor dos honorários períciais entre as requeridas 

FCA FIAT Chrysler e Atallah Comércio de Veículos, para que efetuem o 

pagamento dos honorários do perito na forma determinada, para o perito 

dar início aos trabalhos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2141 Nr: 195-04.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO COLLEM BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl. 139. 

No prazo legal.

 Processo com intimação ao exequente

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29499 Nr: 3577-87.2008.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THUANY PRISCILA 

ZUANAZZI, para devolução dos autos nº 3577-87.2008.811.0045, 

Protocolo 29499, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002354-71.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA PAULA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILDA PAULA PEREIRA OAB - MT27283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE PINHO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002354-71.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do Código 

de Processo Civil[1], INTIME-SE a requerente (DJE) para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, colacione aos autos as últimas 03 (três) declarações de 

seus respectivos impostos de renda, bem como os 03 (três) últimos 

extratos bancários de suas contas-correntes e poupança, a fim de 

analisar a renda mensal de modo que este Juízo possa apreciar os 

pressupostos para a concessão do benefício solicitado, sob pena de 

indeferimento. 2 – Com a juntada das declarações dos impostos de renda 

pelos exequentes, este Juízo DETERMINA o segredo de justiça desta 

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

julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3 – Após, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 21 de 

janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

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

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

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

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027595 Nr: 132-84.2018.811.0021

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR, SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado constituído, para que apresente memoriais 

finais, no prazo de 10 (dez) dias corridos (art. 152, §2º, ECA).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002563-40.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JERONIMO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1002563-40.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em primeiro lugar, para 

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

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

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

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

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

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000397-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000397-06.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante da manifestação 

do perito judicial (Id n. 20778940), CUMPRA-SE integralmente a decisão 

proferida colacionada no evento n. 17499604. 2 – CUMPRA-SE. Água 
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Boa/MT, 20 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000387-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT6413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO TAVARES PIMENTEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000387-59.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a adequação da sua 

pretensão, nos termos do art. 524 do Código de Processo Civil. 2 – Assim, 

diante da falta de adequação ao procedimento do cumprimento de 

sentença, este Juízo INDEFERE o pedido de constrição de valores pelo 

sistema “BACENJUD”, bem como o bloqueio de veículos pelo sistema 

“RENAJUD” e imóveis pelo sistema “SREI”. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

20 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002562-55.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARDOSO BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1002562-55.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em primeiro lugar, para 

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

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

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

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

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

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001706-28.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GNOATTO FLOSS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J RIBEIRO BEZERRA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001706-28.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação monitória 

ajuizada por LUCIANA GNOATTO em face de J. RIBEIRO BEZERRA EIRELLI 

– ME, ambos qualificados no encarte processual acima especificado, 

visando a requerente o recebimento da quantia de R$ 24.819,33 (vinte e 

quatro mil oitocentos e dezenove reais e trinta e três centavos). Ao 

analisar o recebimento da demanda, este Juízo, com fundamento no art. 

99, §2º do CPC, determinou a intimação da requerente para que 

demonstrasse os pressupostos para o deferimento do benefício, 

colacionando documentos que comprovasse a renda mensal familiar (Id n. 

16943086). A requerente não manifestou no processo (Id n. 18228419). 

Vieram os autos conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. Ao analisar o 

recebimento da demanda, este Juízo verificou que a requerente detinha 

estado civil de casada. Assim, visando elucidar a hipossuficiência 

econômica da demandante, sobretudo da entidade familiar, eis que, em 

tese, a obrigação contraída e não inadimplida teria sido firmada com o 

intuito de beneficiar a família, este Juízo determinou a intimação da 

demandante para que colacionasse documentos bancários, mormente, de 

seu cônjuge. Todavia, embora intimada (Id n. 18228419), não foram 

apresentados os documentos solicitados. Nessa senda, diante da falta de 

comprovação da hipossuficiência econômica da autora, em cotejo com a 

da entidade familiar, aliado ao fato de que a obrigação firmada no importe 

de R$ 13.470,000 (treze mil quatrocentos e setenta reais) se mostra, a 

princípio, incompatível com a renda auferida a título de relação 

empregatícia, este Juízo entende que deve ser indeferido o benefício de 

gratuidade de justiça, tendo em vista a falta de sua comprovação. É 

oportuno consignar que a mera declaração firmada pela parte de que não 

possui condições pagar as custas e despesas processuais goza na 

realidade de presunção relativa. Aliás, neste sentido, o art. 99, §8º do CPC 

(Lei n. 13.105/2015) permitiu ao magistrado, ao verificar a existência de 

dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos legais para o deferimento 

da benesse, intimar a parte para o esclarecimento e demonstração. Em 

recente aresto colhido no Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

especificamente no Recurso Especial n. 1.584.130/RS, sob a relatoria do 

Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do Novo Código de Processo Civil, 

restou consignado à presunção relativa atinente à declaração prestada 

pelo interessado no benefício, como também verberou no sentido da 

vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 1.050/1960, viabilizando, inclusive, o 

indeferimento de ofício do pedido havendo fundada razão que vislumbre a 

patente falta dos pressupostos legais para o acolhimento da gratuidade de 

justiça. Nesse sentido, segue a ementa do referido julgado: RECURSO 

ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO 

PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE 

RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. 

DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ 

JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA 

NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO 

REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE 

DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME 

DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. 

Por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator 

Ministro Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o 

entendimento de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito 

discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. 

Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para 

fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 
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375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) 1 – Sendo assim, este Juízo INDEFERE a 

gratuidade de justiça ao reconvinte, tendo em vista a ausência dos 

pressupostos do art. 98 do CPC. 2 – Destarte, INTIME-SE o reconvinte para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das custas e 

despesas processuais, sob pena de extinção do processo, ante a 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 3 – Após, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo acima. 4 – Em 

seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 20 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002570-32.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ROSA AMURIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1002570-32.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em primeiro lugar, para 

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

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

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

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

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

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002639-64.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARABELA FERREIRA NERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1002639-64.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em primeiro lugar, para 

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

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

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

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

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

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002647-41.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1002647-41.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em primeiro lugar, para 

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

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

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

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

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

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002636-12.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DE FATIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1002636-12.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em primeiro lugar, para 

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

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

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

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

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

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000010-83.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000010-83.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em primeiro lugar, para 

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

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

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

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

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

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000068-86.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA INACIO VITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000068-86.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em primeiro lugar, para 

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

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

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

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

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

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001528-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCINDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Promovo a INTIMAÇÃO do advogado 

da parte Reclamante, bem como seu cliente, da audiência de conciliação, 

designada nos autos para o dia 07/12/2018 as 13:30 horas de Mato 

Grosso.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010202-29.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALPIZZOL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CARGNELUTI PIT OAB - MT11842/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO TAMBANI RODRIGUES OAB - MT0013986A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONESIA GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) PROMOVENTE para que, no prazo 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-47.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS PINHEIRO MACHADO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO OAB - GO23545 (ADVOGADO(A))

CAROLINA MOURA DO VALE OAB - GO44604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000090-47.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:DOUGLAS 

PINHEIRO MACHADO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO, CAROLINA MOURA DO VALE POLO 

PASSIVO: GILBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 Hora: 17:45 , no endereço: AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001850-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLIANA REGINA LEHNEN TONIAL RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do(s) advogado(a) e seu(s) 

cliente(s), para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/02/2019 às 14:45 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001850-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLIANA REGINA LEHNEN TONIAL RODRIGUES (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) PROMOVENTE para que, no prazo 15 (quinze) dias, 

manifestar ou requerer o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122355 Nr: 3665-85.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Rodrigues Lopes, Mikael Mendes 

Lopes de Oliveira, Eliezer Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:13215-B, WASHINGTON RENATO RODRIGUES AGUIAR BELEM - 

OAB:23558/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte ré, 

para comparecer à AUDIÊNCIA Instrutória que se realizará no dia 

04/02/2020, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 110523 Nr: 3986-55.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MORAIS CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilton Vitor Scheffer - 

OAB:13080, Sarah Bezerra Scheffer - OAB:24291-O

 Assim, pelos motivos acima expostos, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva .2. Tendo em vista que o Ministério Público já 

apresentou alegações finais orais nesta oportunidade, INTIME-SE a defesa 

para que apresente memoriais escritos no prazo de 05 (cinco) dias.3. 

Após, TORNEM os autos conclusos para deliberações.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22536 Nr: 525-61.2008.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO ELIAS NEVES, ROSA BATISTA 

COSTA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A, N.Z. VEICULO LTDA., NASA 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:14393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE SOUSA CARNEIRO - 

OAB:25.039/GO, ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO - OAB:11.184/GO, 

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - OAB:20334/A, DIVINA MARIA 

DOS SANTOS - OAB:13779/GO, EGBERTO HERNANDES BLANCO - 

OAB:89.457/SP, MARCELO DE SOUZA GOMES E SILVA - 

OAB:13740/GO, OSVALDO DA SILVA BATISTA - OAB:8.441/GO

 Fica Vossa Senhoria, devidamente intimada na qualidade de procuradores 

da N.z VEÍCULOS Ltda, para apresentar no prazo legal alegações finais 

aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57396 Nr: 367-93.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE JANITSCHKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, 

PROCURADOR MUNICIPAL, JOSÉ LUIZ ZACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14.737-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - 

OAB:15.120-B/MT

 Vistos.

1. INDEFIRO o requerimento de fl. 250, uma porque o processo tramita 

desde o ano de 2014, necessitando da perícia médica para seu término; 

duas porque o requerido tem outros médicos trabalhando em seu quadro 

de servidores, podendo indicar outro assistente sem prejuízo.

2. Isso posto, oportunizo o prazo de 05 (cinco) dias, para o requerido 

indicar outro assistente técnico.

3. CUMPRA-SE a decisão de fls. 229 e 226.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-72.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MENDES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

 

Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de Advogado da parte requerente, 

para que forneça o endereço atualizado do requerido no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-60.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000693-60.2019.8.11.0020. Vistos etc. 1. Ante ao teor da certidão retro, 

RECEBO o recurso protocolado pela parte reclamada, somente no efeito 

devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. INTIME-SE a parte recorrida para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da 

Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta, encaminhem-se estes 

autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 06 de 

novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-02.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a Vossa Senhoria , para que informe os dados bancários para 

transferência de valores.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000697-97.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEI JESUS ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000697-97.2019.8.11.0020. Vistos etc. INTIME-SE o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, 

sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 

2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser 

efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, 

intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-02.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON FERREIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000035-02.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:WEMERSON 

FERREIRA PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 25/05/2020 Hora: 12:50 , no endereço: RUA ONILDO 

TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-84.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON FERREIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000036-84.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:WEMERSON 

FERREIRA PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 25/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 21 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-31.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO VANJURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL EDITORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010215-31.2015.8.11.0020. Vistos em correição. INTIME-SE o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, 

sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 

2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser 

efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, 

intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 05 de novembro de 2019. Adalto Quintino 
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da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-39.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIANO DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELIA ROCHA REZENDE OAB - MT24050/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUAL TERCEIRIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

SEGURADORA SAMPO SEGUROS (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

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

 

Processo nº 1000298-39.2017.811.0020 Vistos, etc. Ante o resultado do 

acórdão, procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016). Quanto às questões 

preliminares tenho que o pedido de denunciação à lide da Seguradora 

Sampo Seguros resta prejudicado ante a sua inclusão no polo passivo da 

ação, ao id. 11803686, tendo esta apresentado a respectiva contestação 

nos autos. Outrossim, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva da 

Energisa Mato Grosso, tenho que a mesma deve ser rejeitada. Isso 

porque, a empresa tomadora de serviços responde solidariamente, pelos 

causados a terceiros, conforme dispõe os artigos 932, III, 933 e 942, todos 

do Código Civil. Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

(...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 

prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 

(...) Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo 

antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos 

atos praticados pelos terceiros ali referidos. (...) Art. 942. Os bens do 

responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à 

reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos 

responderão solidariamente pela reparação. Ainda, nesse sentido é a 

jurisprudência, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA 

TOMADORA DE SERVIÇOS - CRUZAMENTO DA RODOVIA POR ÔNIBUS, 

PROVINDO DE UM RETORNO, SEM TOMAR AS CAUTELAS NECESSÁRIAS 

- DEVER DE INDENIZAR - CULPA CONCORRENTE - INOCORRÊNCIA - 

EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA2DEMONSTRADO 

- DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS - ADOÇÃO DO VALOR DE 

MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA VENDA - GASTOS COM A 

LOCAÇÃO DE OUTRO AUTOMÓVEL - CAMINHONETE QUE SOFREU 

DANOS DE MÉDIA MONTA - DESPESAS DEMONSTRADAS POR MEIO DE 

RECIBOS - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA 

ÀS DEMANDADAS - OFENSA À HONRA OBJETIVA, ADEMAIS, NÃO 

DEMONSTRADA.RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.1 - Restando 

demonstrado que o acidente ocorreu no momento em que a primeira ré 

estava prestando serviços para a segunda requerida, restando 

evidenciado o vínculo de preposição entre elas, resta configurada a 

legitimidade e responsabilidade solidária da tomadora pelos prejuízos 

causados à terceiro, nos moldes dos artigos 932, inciso III, 933 e 942, 

todos do Código Civil. 2 - Ficando comprovado que o condutor do ônibus 

da primeira demandada, de forma imprudente, adentrou na via prioritária, 

vindo a interceptar a TRIBUNAL DE JUSTIÇA3trajetória da caminhonete de 

propriedade da demandante, resta patenteada a responsabilidade pelo 

acidente e, de consequência, o dever de indenizar.A alegação de que o 

motorista da caminhonete estava transitando em velocidade excessiva 

não restou demonstrada, não havendo que se falar em culpa 

concorrente.3 - Para o cálculo da diferença entre o importe obtido com a 

venda da caminhonete e o valor de mercado da mesma, deve ser adotado 

o referencial da data da alienação.4 - Demonstrada a necessidade da 

locação de outro veículo para dar continuidade as atividades da autora, e 

comprovados os gastos por meio de recibos, resta configurado o dever 

de indenizar.5 - A inscrição em cadastro de proteção ao crédito, decorre 

do inadimplemento do contrato de financiamento da caminhonete pela parte 

autora, não podendo, pois, ser atribuída às demandadas, máxime 

considerando que a mesma prosseguiu normalmente com suas 

atividades.Outrossim, em se tratando de pessoa TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA4jurídica mostra-se imprescindível a demonstração de ofensa à 

sua honra objetiva para que restasse configurado os danos morais, 

hipótese não verificada na presente. (TJ – PR – APLE: 13733721, Relator; 

Luiz Lopes, Data de Julgamento: 29/10/2015, 10ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ 1710 15/12/2015). Inexistindo outras questões que devam 

ser conhecidas de ofício, dou por saneado o processo. Em atenção aos 

fatos argumentados nos autos, a prova recairá sobre os fatos 

controvertidos, ou seja, aqueles afirmados por uma parte e contestados 

pela outra. Como pontos controvertidos, fixo: (i) quem deu causa ao 

acidente de trânsito; (ii) se houve o pagamento voluntário dos danos 

materiais em relação a motocicleta pela empresa requerida; (iii) da 

superveniência de materiais e/ou morais sofridos pela autora. Inexistindo 

previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do caso em exame 

que recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o ônus da 

prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de 

Processo Civil. As questões de direito relevantes para a decisão de mérito 

são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito 

diversas daquelas já suscitadas nos autos. A partir de tais pontos 

controvertidos, admito a produção das seguintes provas: (a) prova 

documental, por meio dos documentos já colacionados aos autos; (b) 

prova testemunhal: concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para 

que apresentem rol de testemunhas (art. 357, § 4º, CPC), as quais 

deverão ser informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local), a ser 

designada oportunamente, pelo advogado da parte, sendo dispensada a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), ressalvadas as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC; Para a colheita da prova oral, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para a data de 15 DE ABRIL DE 2020 ÀS 

14HS00MIN. Caso seja requerido depoimento pessoal por algumas das 

partes, determino, desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento 

a solenidade, sob pena de confesso, artigo 385, §1°. Ultrapassado o 

prazo para a juntada do rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde 

logo cancelada a solenidade designada. INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento a solenidade. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 11/2020-CDBB

 O Doutor AROM OLÍMPIO PEREIRA MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

Substituição Legal da Comarca de Barra do Bugres – Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e de acordo com artigo 1º. 

Parágrafo Único, da Lei nº 6.614 de 22.12.94.

 Considerando que a servidora Celma Antônia Sansão Gouveia , matrícula 

nº 4419, técnica judiciária, designada como Gestora Judiciária do Juizado 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres, estará de 

usufruto de férias no período de 13/01/2020 a 11/02/2020.

 RESOLVE:

 Designar a servidora Maria Aparecida Ramos Santana, matrícula nº 3321, 

auxiliar judiciária, para exercer o cargo de Gestora Judiciária Substituta do 

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, no 

período de 30 (trinta) dias a partir de 13/01/2020 a 11/02/2020.

 P. R. e Comunique-se ao Departamento de Recursos Humanos e 

Departamento e Departamento de Pagamento Pessoal do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

 Barra do Bugres-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Arom Olímpio Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro em Sub. Legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 147316 Nr: 596-16.2019.811.0008

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DIRETORIA DO FÓRUM DE BARRA DO BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYRNA RIBEIRO SALES, FERNANDA DA 

COSTA RIBEIRO, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR, IVO BORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 
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SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 214 e 233, I, da Lei 6.015/73 , 

determino o CANCELAMENTO das matrículas de números 32.350, 32.351 e 

32.380 , bem como de todos os demais registros e averbações delas 

decorrentes, constantes do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e 

documentos de Barra do Bugres. Após o trânsito em julgado da presente 

sentença:1 - oficie-se ao Oficial registrador, encaminhando-se cópia desta 

decisão para o devido cumprimento;2 - Encaminhe-se cópia da presente 

sentença à Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, à SEMA/MT 

(com cópia dos documentos de fls. 579/584), ao Juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Tangará da Serra (para conhecimento dos fatos envolvendo 

a Empresa AFG Brasil Ltda) e ao INCRA/MT (com cópia do documento de 

fls. 590), para conhecimento e providências que entender pertinentes;3 - 

Nos termos do artigo 40 do CPP, determino a extração de cópias integrais 

e encaminhamento ao Ministério Público Estadual para apurar eventual 

ocorrência de ilícito de prevaricação, falsificação de documento, formação 

de quadrilha e estelionato, todos previstos no Código Penal.Em relação às 

supostas irregularidades ocorridas em cédulas bancárias, estas já estão 

sendo apuradas em procedimento próprio.Publique-se.Intimem-se os 

interessados João Luciano Gasques Fernandes, Florindo Agropastagens 

Ltda e, AFG Brasil Ltda, bem como os requeridos Myrna Ribeiro Sales, 

Fernanda da Costa Ribeiro, Hamilton Ferreira da Silva Junior e Ivo Borges, 

por meio de seus procuradores, ou pessoalmente, na falta 

destes.Junte-se cópia aos presentes autos do acórdão prolatado nos 

autos de código 147247.Cumpra-se, expedindo o necessárioÀs 

providências.Barra do Bugres/MT, 18 de dezembro de 2019. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito e Diretor do Foro

Termo de Posse

TERMO DE POSSE COMPROMISSO E EXERCÍCIO - Aos vinte dias do mês 

de janeiro do ano de dois mil e vinte (20/01/2020), nesta Cidade e Comarca 

de Barra do Bugres/MT, no Edifício do Fórum, situada na Praça Eliazário 

Arantes Joani de Souza nº 1030, ás 12h00min, onde presente (s) se 

encontrava (m) o Exmo. Dr. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito e Diretor 

do Foro, comigo Rosemari Rita de Vasconcelos Barros, Gestora Geral, 

compareceu o Senhor RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXIERA, portador 

da cédula de Identidade RG nº 2012630-1 – SSP/MT, expedida em 

05/09/2005, inscrito no CPF nº 089.606.439-55, Título de Eleitor nº 0340 

7108 1830, zona 060, seção 0039, Cidade de Campo Novo do Parecis – 

MT, expedido em 17/12/2018, natural de Campo Novo do Parecis – MT, 

filho de Itamar Jorge Teixeira e Marinalva Ramos Rodrigues, para exercer 

o cargo em comissão de ASSESSOR DE GABINETE I, PDA-CNE-VII, do 

Meritíssimo Juiz de Direito da terceira Vara desta Comarca, através da 

Portaria virtual nº 08/2020 CDBB, deste juízo, vem prestar o respectivo 

compromisso e tomar posse, entrando em exercício nesta data, aceitando 

e comprometendo-se a bem, fiel, leal e honradamente cumprir as 

atribuições de meu cargo, sem dolo nem malícia, sendo deferido pelo 

Meritíssimo Juiz o compromisso. Apresentou cópias dos documentos 

acima e das declarações de bens e relativa ao exercício de outro cargo, 

emprego ou função pública, conforme art. 16,§5º, da Lei Complementar nº 

04 de 15/10/90. Para constar determinou lavrar o presente termo que, lido 

e achado conforme, vai devidamente assinado pelos presentes. Eu 

________ (Rosemari Rita de Vasconcelos Barros, Gestora Geral) o 

escrevi e subscrevi. Rafael Ramos Rodrigues Teixeira- Compromissando - 

Arom Olímpio Pereira - Juiz de Direito e Diretor do Foro em Subst. Legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151847 Nr: 3492-32.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Sendo assim, impulsiono estes 

autos, com a finalidade intimar a parte autora para, querendo, replicar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como manifestar sobre o 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151885 Nr: 3517-45.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO LILI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Sendo assim, impulsiono estes 

autos, com a finalidade intimar a parte autora para, querendo, replicar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como manifestar sobre o 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154247 Nr: 5022-71.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Sendo assim, impulsiono estes 

autos, com a finalidade intimar a parte autora para, querendo, replicar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como manifestar sobre o 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96112 Nr: 5291-86.2014.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOSE DA SILVA, NAIR PRUDÊNCIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO JOSÉ BRILHADORI, ELZA NUNES 

BRILHADORI, OLINDA NUNES BRILHADORI, MARIANE NUNES BRILHADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE - 

OAB:2.301-A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 e petição retro, impulsiono este feito para intimar a parte autora 

para manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51081 Nr: 1907-23.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE MARIA DA SILVA NAZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 e impugnação à execução, impulsiono este feito para intimar a 

parte autora para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87562 Nr: 3341-76.2013.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO JOSE BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 impugnação à execução, impulsiono este feito para intimar a 

parte autora manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97274 Nr: 6215-97.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL JUVENAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 e petição retro, impulsiono este feito para intimar a parte autora 

a manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144771 Nr: 7726-91.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Sendo assim, impulsiono estes 

autos, com a finalidade intimar a parte autora para, querendo, replicar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como manifestar sobre o 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149172 Nr: 1774-97.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO ESTEVÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO FABIANE SILVA - 

OAB:26.259 OAB/MT, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - 

OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Sendo assim, impulsiono estes 

autos, com a finalidade intimar a parte autora para, querendo, replicar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como manifestar sobre o 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151774 Nr: 3432-59.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Sendo assim, impulsiono estes 

autos, com a finalidade intimar a parte autora para, querendo, replicar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como manifestar sobre o 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152106 Nr: 3661-19.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RODRIGUES SALOMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14.811/MT, MARINETH LÉIA DA COSTA - OAB:MT 

21174/O, Raphael Barbosa Medeiros - OAB:10617/MT, VERA LUIZA 

BARBOSA DE FREITAS - OAB:18207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Sendo assim, impulsiono estes 

autos, com a finalidade intimar a parte autora para, querendo, replicar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como manifestar sobre o 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154882 Nr: 5426-25.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA PRADO OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21.079/0-MT, ALISSON DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Sendo assim, impulsiono estes 

autos, com a finalidade intimar a parte autora para, querendo, replicar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como manifestar sobre o 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148547 Nr: 1372-16.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ESTEVAO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Sendo assim, impulsiono estes 

autos, com a finalidade intimar a parte autora para, querendo, replicar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157485 Nr: 6942-80.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ROMAN FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, GILMAR LUIZ ZANATTA - OAB:23.374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Sendo assim, impulsiono estes 

autos, com a finalidade intimar a parte autora para, querendo, replicar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157727 Nr: 7080-47.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU GUELHEN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Sendo assim, impulsiono estes 

autos, com a finalidade intimar a parte autora para, querendo, replicar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158235 Nr: 7319-51.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILES BERTOLDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Sendo assim, impulsiono estes 

autos, com a finalidade intimar a parte autora para, querendo, replicar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104813 Nr: 4661-93.2015.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA DOS SANTOS ROUPAS

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

MESQUITA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. A parte executada devidamente intimada para efetuar o pagamento da 

dívida, não se manifestou nos autos.

2. Diante disso, a parte exequente pleiteou a expedição de ofício às 

Centrais de Cooperativas de Crédito, ao modo que não integram o 

Cadastro de Clientes Financeiro (CCSF), requerendo, por fim, a penhora 

online do crédito.

3. Impende destacar que desde maio de 2016, as cooperativas de créditos 

foram incluídas definitivamente no Sistema BACENJUD, consoante 

informativo do Conselho Nacional de Justiça.

 4. O artigo 835 do Novo Código de Processo Civil indica o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantia da execução.

5. O artigo 854, do Novo Código de Processo Civil, torna perfeitamente 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de 

qualquer aceno direcionado à composição da dívida, bem como 

inexistência de bens para garantia da execução.

 6. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em 

consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos.

 7. Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora 

e depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos 

no prazo legal.

8. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

9. Intime-se.

 10. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137538 Nr: 3100-29.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVAHIL DE ARRUDA JOSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, defiro o pedido de conversão da presente ação de busca e 

apreensão em ação de execução de título executivo extrajudicial.Nos 

termos dos artigos 829, 914 e 915 do Código de Processo Civil, cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para garantia 

da mesma (principal, juros, custas e honorários advocatícios), ou para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, opor-se à execução por meio de embargos, 

independentemente de penhora, depósito ou caução.Não efetuado o 

pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado 

de citação, proceder de imediato à penhora de bens do executado e a sua 

avaliação, lavrando o respectivo auto, dele intimando-se, na mesma 

oportunidade, o executado, conforme artigo 652, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil.O oficial de justiça, não encontrando o executado para 

citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a 

execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o mesmo por três vezes em dias distintos, de tudo 

cerificando no mandado, nos termos do artigo 830 do diploma adjetivo 

pátrio.De logo, arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida, conforme determina o artigo 827 do Novo Código de 

Processo Civil, devendo ficar ciente o executado que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade, à teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 829 do 

CPC.Intime a parte exequente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, junte aos autos o comprovante do pagamento das diligências do 

oficial de justiça, sob pena de, considerando-se a petição de conversão 

como um adendo à inicial, ser reputada inepta a peça em apreço, com a 

consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.Intime-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 100880 Nr: 2178-90.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREY & HIDALGO LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCO ANTONIO ZAITTER - OAB:PR-8740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ZAITTER - 

OAB:47325

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 114, posto que, determino a realização de 

avaliação e penhora do(s) imóvel(is) informado(s) às fls. 114.

 Com a apresentação da avaliação do bem, volvam-me os autos conclusos 

para designação de data para realização de hasta pública.

 Cumpra-se.

Expeça o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159306 Nr: 7919-72.2019.811.0008

 AÇÃO: Curatela->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELICE RODRIGUES DE SOUZA BEZERRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRIACO RODRIGUES DE SOUZA, 

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO 

BUGRES-MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres/MT 

para que indique médico da rede pública de saúde para realização da 

perícia médica no interditando(a).

2. Abra-se vista ao requerente e ao representante do Parquet para 

apresentação de quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o perito para que informe a data 

designada, com antecedência de 10 (dez) dias.

4. A seguir, providencie ao requerente a apresentação do interditando(a) 

ao perito nomeado, para a realização da perícia, com resposta aos 

quesitos e demais observações médicas sobre a higidez mental do(a) 

interditando(a).

5. Com o laudo nos autos, vista as partes e ao Ministério Público para se 

manifestarem sobre ele, no prazo de 10 (dez) dias.

6. Cumprida as determinações supra, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

7. Expeça-se o necessário

8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160129 Nr: 233-92.2020.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEITE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser o 

autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160128 Nr: 232-10.2020.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser o 

autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157684 Nr: 7051-94.2019.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTOVÃO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-0012855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia/MT para 

que indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia 

médica no interditando(a).

2. Abra-se vista ao requerente e ao representante do Parquet para 

apresentação de quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o perito para que informe a data 

designada, com antecedência de 10 (dez) dias.

4. A seguir, providencie ao requerente a apresentação do interditando(a) 

ao perito nomeado, para a realização da perícia, com resposta aos 

quesitos e demais observações médicas sobre a higidez mental do(a) 

interditando(a).

5. Com o laudo nos autos, vista as partes e ao Ministério Público para se 

manifestarem sobre ele, no prazo de 10 (dez) dias.

6. Cumprida as determinações supra, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

7. Expeça-se o necessário

8. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação Terceiros e Interessados

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55319 Nr: 1519-86.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUANABARA AGRÍCOLA LTDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 236 de 569



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142452/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANA 

NOGUEIRA PEREIRA, para devolução dos autos nº 

1519-86.2012.811.0008, Protocolo 55319, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137538 Nr: 3100-29.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVAHIL DE ARRUDA JOSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), proceder intimação do advogado da parte 

autora para providênciar a diligencia do senhor oficial de Justiça para dar 

cumprimento ao Mandado de Citação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35300 Nr: 1711-58.2008.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verdes Vales Distribuidora de Peneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gimara Franz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roselaine Stock - OAB:66.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), proceder intimação do advogado da parte 

autora para providênciar a diligencia do senhor oficial de Justiça para dar 

cumprimento ao Mandado de Citação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100880 Nr: 2178-90.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREY & HIDALGO LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCO ANTONIO ZAITTER - OAB:PR-8740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ZAITTER - 

OAB:47325

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), para intimar o advogado da parte autora para 

providênciar a diligência do senhor Oficial de Justiça para dar cumprimento 

ao mandado de Penhora, Avaliação e Intimação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155331 Nr: 5680-95.2019.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otto Medeiros de Azevedo 

Junior - OAB:MT 7683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA PARA PROVIDÊNCIAR A DELIGENVIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA PARA DAR CUMPRIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154232 Nr: 5009-72.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA CONCEIÇÃO DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), proceder intimação do advogado da parte 

autora para providênciar a diligencia do senhor oficial de Justiça para dar 

cumprimento ao Mandado de Busca e apreensão, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 114008 Nr: 4107-27.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIVALDO CÂNDIDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25147, GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - OAB:24323/O

 Vistos;

1. Designo a sessão plenária de instrução e julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri desta comarca para o dia 18 de junho de 2019, às 

09h00min(MT).

2. Notifique-se pessoalmente o Ministério Público, a defesa e o acusado, a 

fim de que compareçam para os debates, no plenário a ser realizado na 

Sala de Sessões do Tribunal do Júri de Barra do Bugres/MT, localizado na 

Praça Elizário Arantes Souza, 1.030 - Centro.

3. Notifiquem-se as testemunhas arroladas, que deverão prestar 

depoimento em plenário, no dia marcado para o julgamento em apreço.

4. O Sr. Gestor Judiciário providenciará o preparo do presente processo 

para o julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas 

as formalidades legais e de estilo.

5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e intimando-se o réu em tempo 

hábil para o julgamento ora designado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 114008 Nr: 4107-27.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIVALDO CÂNDIDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25147, GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - OAB:24323/O

 Autos do Processo de Código nº. 114008.

Vistos.

1. Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

comarca, NOMEIO para patrocinar os interesses e defesa do Acusado, a 

partir da presente decisão, especialmente para promover a defesa em 

plenário na Sessão de Julgamento do E. Tribunal do Júri aprazada, forte no 

primado constitucional dos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 e 
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corolários normativos infraconstitucionais, os ilustres advogados Dr. 

Gustavo da Silva Ferreira - OAB/MT 24323 e Dr. Francisco Arantes Neto – 

OAB/MT 25147, a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, cujo valor será 

arbitrado quando da prolação da sentença.

2. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Barra do Bugres/MT, 23 de outubro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 114008 Nr: 4107-27.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIVALDO CÂNDIDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25147, GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - OAB:24323/O

 "[...]11. Diante do exposto, CONDENO o acusado DERIVALDO CANDIDO 

DE LIMA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 129, 

§3º c/c artigo 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal. 12. Em face 

do soberano veredicto encimado, passo à fase legal da dosimetria da 

reprimenda penal, conforme o art. 68 do CP.13. [...]"

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79090 Nr: 305-89.2016.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BANCO 

BAMERINDUS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO BRUNETTA, 

APARECIDA PERRI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, DIÓGENES DAMIANI DAMIAN GUIRADO PRATES - 

OAB:12.434/MT, GILBERTO TORRES ALVES JR. - OAB:5.979, MARCOS 

CARDOZO DALTO - OAB:6970-e, MATEUS GHISI - OAB:14.562/MT, 

PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, PEDRO RENATO DE 

SOUZA MOTA - OAB:177.509/RJ, RAFAEL PIMENTA - OAB:142.307-RJ, 

WILSON DALTO - OAB:1682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6.320

 Ante o exposto, não conheço os embargos de declaração em razão de 

não vislumbrar omissão, já que o embargante pretende discutir o mérito da 

decisão embargada.Quanto a impugnação da avaliação sob o fundamento 

de que o Oficial de Justiça não tem conhecimento especializado para 

responder quesitos, nem para a efetuar sugestão de desmembramento, já 

que o valor do imóvel supera o valor executado, há de sem ponderar que 

o exequente já foi intimado por este Juízo para efetuar uma proposta de 

desmembramento, o que traria celeridade da deprecata, todavia, e não 

atendeu tal determinação. Além disso, nos termos do art. 872 do 

CPC/2015, o Oficial de Justiça tem atribuição para efetuar avaliação, 

sendo necessário que a impugnante demonstre prejuízo, o que não se 

desincumbiu.Dê-se ciência ao Juízo deprecado quanto a petição de fls. 

360/362, na qual a embargante APARECIDA BRUNETTA demonstra ter 

plena ciência da execução código n. 451, podendo ser considerada como 

como citada por ter comparecido aos autos da carta precatória, conforme 

a independência funcional do Magistrado.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74414 Nr: 1775-92.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DA SILVA PRINOU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte requerida , para apresentação das 

alegações finais, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79918 Nr: 737-11.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON NICOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 Vistos, EM CORREIÇÃO

1. Por necessidade de readequação na pauta do juízo, REDESIGNO a 

audiência para o dia 06 de abril de 2020, às 13h30min.

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001575-29.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA ARGENTA DEON (REQUERENTE)

RODRIGO CALETTI DEON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO OAB - MT11269-O 

(ADVOGADO(A))

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, 

através de seus advogados, para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do teor da petição 

de ID.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001878-77.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLETTI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001878-77.2018.8.11.0050. REQUERENTE: NICOLETTI & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Decisão REQUERENTE: NICOLETTI 

& CIA LTDA - EPP Advogado do(a) REQUERENTE: OPSON LUISANDRO 

PULGA BAIOTO - MT0011133A REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Inobstante o julgamento do agravo e embargos de declaração do 

agravo, mantendo a decisão liminar, conforme se infere do ID 25794865, 

observo que fora apresentado o pedido principal pela parte autora, 

ocasião em que entendo necessário seja prestada caução sobre o valor 

da dívida para manutenção da liminar. A propósito, trago a colação: 

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE 
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INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de 

inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, 

somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em 

questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de 

que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela 

incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente 

arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em 

cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará 

o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a 

inscrição/manutenção. (REsp 1.061.530-RS). Assim, determino a intimação 

da parte autora para que recolha o valor da caução, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revogação da liminar. Sem prejuízo, tendo em 

vista o interesse das partes, designo audiência de conciliação para o dia 

02 de março de 2.020, às 14h30min., a ser realizada pela Conciliadora 

dessa comarca, na Sala de Audiências da Segunda Vara, devendo o 

autor e réu serem intimados do ato, nos termos do art. 308, §3º, do CPC. 

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

terá o réu prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, para apresentar 

contestação, na forma do art. 335, CPC, sob pena de revelia. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Ressalto, por fim, que não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será contado na forma do art. 335, do CPC. 

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

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 9 de janeiro de 2020. Assinado 

Digitalmente CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Magistrado Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000602-74.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS MINOSSO (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73784 Nr: 1416-45.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFDGV, ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, preste contas, na forma do item 6.16.26.18, Capítulo 

6, Seção 16 da CNGC/TJMT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-37.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS OAB - MS18946-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000059-37.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:JESSICA 

CRISTINA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR GOMES 

DUARTE GOMIDE DOS SANTOS POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 03/03/2020 Hora: 

16:00 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000100-09.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER VOLKWEIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONSALLES & COUTINHO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000100-09.2017.8.11.0050 Nome: WAGNER VOLKWEIS Endereço: rua 

sao paulo, 1530, ne, centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Nome: GONSALLES & COUTINHO LTDA - ME Endereço: av. 

andre antonio maggi, 972, nw, jd primavera, CAMPO NOVO DO PARECIS - 

MT - CEP: 78360-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em 

vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar as 

partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno 

dos autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 21 de Janeiro de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002163-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONINA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO Prazo do Edital:30 
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Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES PROCESSO n. 

1002163-67.2018.8.11.0051 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MARIA ALICE 

TEIXEIRA Endereço: Av. Tancredo Neves, 297, Quadra 15 - lote 10, Jardim 

Campo Verde I, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: 

Nome: LEONINA TEIXEIRA DA SILVA Endereço: Av. Tancredo Neves, 297, 

Lote 10 - Quadra 15, Jardim Campo Verde I, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS 

INTERESSADOS dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita, conforme determina o art. 755, §3º, do NCPC, cientificando-os 

ainda que foi nomeada MARIA ALICE TEIXEIRA como curadora da 

interditanda LEONINA TEIXEIRA DA SILVA, sendo a interdição total, ou 

seja, para a realização de todos os atos da vida civil. SENTENÇA: Vistos 

etc. Trata-se de ação de interdição ajuizada pelo ilustre Defensor Público, 

em face de Leonina Teixeira da Silva. Recebida a inicial, e deferido o 

pedido liminar, foi designada audiência para o interrogatório da 

Interditanda. Depois da audiência, em substituição às informações verbais, 

o Dr. Henrique Rauber Lenz respondeu os quesitos por escrito, 

confirmando a condição descrita na inicial. Instado a manifestar-se, o 

Defensor Público pugnou pelo deferimento imediato do pedido, 

decretando-se desde logo a interdição, ao que não se opôs o Ministério 

Público. É o relato do necessário. Fundamento. Pela leitura do novo Código 

Civil, são dois os requisitos básicos para a convicção do julgador: a) o 

exame pessoal do arguido de incapacidade; b) a manifestação de 

profissionais. Em audiência realizada, comprovou-se a incapacidade total 

da Interditanda em realizar os atos da vida civil. Depois, por escrito, 

juntou-se resposta do profissional médico, confirmando a conclusão 

inicial. Portanto, em razão da condição atual da Interditanda, tem-se o 

suficiente para a decretação de sua interdição, visto que sua 

incapacidade traduz uma situação de fato que merece regularização legal 

e jurídica. A nomeação da Sra. Maria Alice Teixeira como curadora 

definitiva ratifica uma situação já existente e atende plenamente aos 

interesses da Incapaz. Diante do exposto, e em consonância com o 

parecer ministerial, DECRETO a interdição de Leonina Teixeira da Silva, 

devidamente qualificada, declarando-o absolutamente incapaz de exercer 

os atos da vida civil. Nos termos do art. 1.767, I, do Código Civil, NOMEIO 

como curadora a Sra. Maria Alice Teixeira, que deverá prestar 

compromisso legal. Inscreva-se a presente sentença no registro civil (Lei 

6.015/73, arts. 92/93) e publique-se na imprensa oficial, nos termos do art. 

755, § 3º, do NCPC. Publicados os editais, expedidos os mandados de 

averbação e colhido o compromisso da Curadora de bem e fielmente 

cumprir o encargo, procedam-se às anotações necessárias e 

arquivem-se com baixa nos registros cartorários e distribuição. Publicada 

em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se. E, 

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANESSA SILVA 

TIAGO FUJII, digitei. CAMPO VERDE, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002058-56.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BONIFACIO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002058-56.2019.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurado, a 

incapacidade temporária ou permanente do Requerente, e ao atendimento 

à carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial. Considerando-se que a Parte Autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as 

despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de quinze dias, e 

tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus quesitos, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 21 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001180-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE AGUIAR OAB - MT24215/O (ADVOGADO(A))

MARIANA TELLES TANURE OAB - MT22144/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001180-68.2018.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. A presente ação tem por objeto a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. À míngua de 

irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como controvertidos, 

os pontos atinentes à qualidade de segurado, a incapacidade temporária 

ou permanente do Requerente, e ao atendimento à carência do benefício. 

A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial. Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 
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Áreas, Cuiabá/MT. CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

370,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal. Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Uma vez que o Requerido já 

apresentou seus quesitos, o Requerente poderá, se assim quiser, indicar 

os seus próprios quesitos. Esgotado o aludido prazo de quinze dias, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001796-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMILENE LUDVIG CENTENARO (AUTOR(A))

LUCAS LUDVIG CENTENARO (AUTOR(A))

GABRIEL LUDVIG CENTENARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO GARCIA DA CRUZ OAB - MS4502 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

NAYRA MARTINS VILALBA OAB - MS14047 (ADVOGADO(A))

MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO OAB - MT20189-A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

RUI FERRAZ PACIORNIK OAB - PR34933 (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH OAB - PR35463 

(ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Cléo Pereira de Souza (TESTEMUNHA)

Cláudio Duarte da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001796-43.2018.8.11.0051 Indenizatória Despacho. Vistos etc. 

Comprovadas as despesas realizadas para tratamento do Requerente, 

EXPEÇA-SE o necessário para a transferência de R$ 642,50 para a conta 

indicada pelo Requerente. Após, AGUARDE-SE a oitiva da testemunha por 

carta precatória, agendada para 04 de fevereiro de 2020. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 21 

de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001209-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMISA CAMPOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA STEINKE OAB - MT17840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001209-21.2018.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. A presente ação tem por objeto a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. À míngua de 

irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como controvertidos, 

os pontos atinentes à qualidade de segurada, a incapacidade temporária 

ou permanente da Requerente, e ao atendimento à carência do benefício. 

A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial. Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT. CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

370,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal. Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Uma vez que o Requerido já 

apresentou seus quesitos, a Requerente poderá, se assim quiser, indicar 

os seus próprios quesitos. Esgotado o aludido prazo de quinze dias, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000903-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MORAES DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000903-52.2018.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. A presente ação tem por objeto a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. À míngua de 

irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como controvertidos, 

os pontos atinentes à qualidade de segurado, a incapacidade temporária 

ou permanente do Requerente, e ao atendimento à carência do benefício. 

A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial. Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT. CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

370,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal. Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Uma vez que o Requerido já 

apresentou seus quesitos, a Requerente poderá, se assim quiser, indicar 

os seus próprios quesitos. Esgotado o aludido prazo de quinze dias, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 
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apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 9 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24353 Nr: 2301-03.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaury José Guolo, Geromin Antonio Guolo, 

Selina Delesia Botan Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Ramos - OAB:3559-B/MT, 

Patrícia Aline Ramos - OAB:7203/MT, Paula C. Carreira S. Ramos - 

OAB:9899/MT, Samir Dartanhan Ramos - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto a juntada de comprovante de pagamento acostada no autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002527-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REU)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002527-05.2019.8.11.0051 Cominatória Decisão. Vistos etc. 

Comprovada a reiterada inércia do Executado quanto ao cumprimento da 

sentença, DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para determinar o 

bloqueio de R$ 12.774,86, conforme preço informado pela última cotação 

realizada pelo Setor Social, para o custeio de uma caixa do medicamento 

abemaciclibe 150 mg. Feito o bloqueio, ENCAMINHEM-SE os autos ao Setor 

Social da Comarca, a fim de que, no prazo máximo e improrrogável de 5 

(cinco) dias, promova a aquisição do produto, com a transferência do 

valor à conta corrente do estabelecimento comercial correspondente. Por 

fim, INTIME-SE a Requerente para que se manifeste quanto as 

contestações apresentadas. Após, VOLTEM-ME conclusos, para 

saneamento. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 19 de dezembro de 2019. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003058-91.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA TOLONI MORENO OAB - SP338486-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIO SCHENKEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1003058-91.2019.8.11.0051 Cumprimento de sentença. 

Vistos etc. RECEBO o presente cumprimento de sentença, devendo ser 

realizadas às devidas anotações quanto à conversão do presente feito no 

sistema Apolo, nos termos do art. 348 da CNGC/MT. Por conseguinte, 

INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 

recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de multa 

de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC). ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão 

judicial poderá ser levada a protesto por falta de pagamento, nos termos 

do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 9.492/97. CONSIGNE-SE que 

transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC sem o pagamento 

voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC. Em caso de não 

pagamento tempestivo do débito, INTIME-SE a parte exequente para que 

acoste aos autos planilha atualizada de seu crédito, já com a incidência da 

multa e dos honorários advocatícios acima mencionados e, não havendo 

outros requerimentos, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens da parte devedora, quantos forem necessários ao pagamento 

da dívida, nos termos do art. 523, §3º, do NCPC. O Sr. Oficial de Justiça 

DEVERÁ avaliar os bens penhorados e opor, já no auto de penhora, os 

valores respectivos, salvo se a diligência depender de conhecimentos 

técnicos específicos (art. 771 c.c. art. 870 e ss, todos do NCPC). 

Cumprido o mandado de penhora e avaliação, INTIME-SE a parte 

executada acerca dos atos, consoante dispõe o artigo 841 do NCPC. 

DEVERÁ, ainda, a parte exequente providenciar, independente de 

mandado judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro 

competente, para fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844 

do NCPC), bem como requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão para protesto da decisão judicial, nos termos do § 1º, do art.517 

do NCPC. Esgotado o prazo para cumprimento voluntário da sentença e 

não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados. Frustrada a tentativa de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens 

penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução, a rigor do 

estabelecido no art. 921, III, do NCPC. Por fim, CERTIFIQUE-SE a eventual 

existência de custas pendentes, INTIMANDO-SE a parte devedora para 

pagamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo 

Verde/MT, 05 de dezembro de 2019. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 11597 Nr: 1118-02.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leomir Luiz Antonello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8.455

 Diante do exposto, POSTERGO a apreciação do pleito de adjudicação do 

imóvel constrito e, por corolário, DETERMINO a realização de nova 

avaliação do imóvel penhorado, a qual deverá ser juntada nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada do competente auto, INTIMEM-SE 

as partes para, querendo, manifestem acerca desse, no prazo comum de 

cinco (05) dias. Sem prejuízo do exposto, INTIME-SE o exequente para, 

também, em cinco (05) dias, apresentar memorial atualizado da 

dívida.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 07 de 

fevereiro de 2019. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati
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 Cod. Proc.: 137107 Nr: 9364-64.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo Antonio de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neide Ferreria de Souza Carvalho, Oreste 

Vieira de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Talita Táscila Arthman de 

Oliveira - OAB:17728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, procedo a SUBSTITUIÇÃO do inventariante até então 

atuante no feito ora atrelado (AMARILDO ANTONIO DE CARVALHO) e 

NOMEIO a partir de então o herdeiro WANDERLEY FERREIRA DE REZENDE, 

filho dos falecidos Oreste e Neide, como inventariante, que deverá 

PRESTAR COMPROMISSO no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, do NCPC) 

e, considerando que a junção dos inventários resultou no ingresso de 

novos herdeiros, com consequente reflexo na partilha dos bens, 

RETIFICAR as primeiras declarações já apresentadas nos autos, nos 20 

(vinte) dias subsequentes (art. 620, NCPC). INTIME-SE, também, o herdeiro 

AMARILDO ANTONIO DE CARVALHO para que se preste contas dos 

valores obtidos com os alugueres dos imóveis pertencentes ao espólio 

durante o período em que figurou como inventariante, no prazo de 10 

(dez) dias. Feito isto, INTIME-SE os herdeiros. Em seguida, CITEM-SE os 

herdeiros cujo ato ainda não se concretizou ou se concretizou antes da 

junção dos processos (SÔNIA ANTÔNIO DE CARVALHO, AMARILDO 

ANTÔNIO DE CARVALHO e MARINALVA ANTONIA DE CARVALHO) para 

que, havendo interesse, se manifestem sobre o presente feito, nos termos 

da decisão de ref. 04. Outrossim, CERTIFIQUE-SE quanto a efetivação da 

citação da Fazenda Pública Estadual. EXPEÇA-SE, ainda, novo edital de 

publicação para conhecimento de terceiros dos termos do presente 

inventário (art. 259, III, do NCPC). Após, PROSSIGA ao cumprimento da 

decisão de ref. 04. Por fim, DETERMINO a retificação do feito nos sistema 

apolo, incluindo-se o nome do inventariado ORESTE VIEIRA DE REZENDE e 

de seus herdeiros. Deverá, também, ANOTAR os respectivos causídicos 

atuantes no processo no sistema para fins de intimação de estilo. Em 

arremate, diante da existência de herdeiro menor, COLHA-SE o parecer do 

Ministério Público. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Campo Verde/MT, 02 de dezembro de 2019. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de 

Direito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6472 Nr: 826-85.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BENEDITO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUAREZ BENEDITO DE ALMEIDA, Cpf: 

58085840197, Rg: 961.265, Filiação: Jacy Nunes de Almeida e Francisco 

Marcelino de Almeida, data de nascimento: 04/02/1963, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), operador de máquinas. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do EXECUTADO acima acerca da penhora online 

realizado nos autos, para que por meio de simples petição comprove 

eventual impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de 

ativos financeiros.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, POSTERGO a apreciação do pleito 

de fls. 157/157v e, por conseguinte, DETERMINO seja procedida à 

intimação do executado acerca da penhora online realizada, por edital, 

com prazo dilatório de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo e nada sendo 

manifestado pelo executado, ENCAMINHEM-SE os autos para a Defensoria 

Pública Estadual para, querendo, manifestar no prazo legal, eis que 

nomeada curadora especial do devedor (fls. 127/128). Após exauridas as 

providências acima, CERTIFIQUE-SE o necessário e VOLVAM-ME os autos 

conclusos para análise e deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 02 de maio de 2019. MARIA 

LÚCIA PRATI, Juíza de direito.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 20 de janeiro de 2020

Ricardo de Franca Barcelos Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11597 Nr: 1118-02.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leomir Luiz Antonello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8.455

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural (FAZENDA DOIS IRMÃOS, em 

frente à FAZENDA MODELO), devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

avaliação e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20722 Nr: 3062-68.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Décio José Tessaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Di Loreto, Laura Cirino Zandonadi Di 

Loreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural (FAZENDA SANTA MARIANA), 

devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77601 Nr: 2537-76.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Campo Verde Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liamara Debastiani Romancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

avaliação e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117964 Nr: 159-11.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Livre Admissão de 

Associados Centro Norte do MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa Rural Produtos Agropecuarios Ltda-Me, 

VALDIRENE FRANCISCA BERALDO PARREIRA, Delúbio Jean Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural (ASSENTAMENTO SANTO 

ANTÔNIO DA FARTURA), devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127779 Nr: 4632-40.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rodrigo Bernardes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, retirar o Termo de Penhora e Certidão para Averbação de 

Penhora na Secretaria desta Vara, devendo recolher a guia de certidão 

sem busca no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 17862 Nr: 608-18.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Hernades merighi - 

OAB:9139-MT, Gian Carlo Leão Preza - OAB:8431/MT, Ludovico 

Antonio Merighi - OAB:905/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Jacarandá Jove 

- OAB:4247/MT, Diogo Galvan - OAB:8056, Ricardo Nigro - 

OAB:8414/MT

 Processo nº 608-18.2007.811.0051 (Código 17862)

Cumprimento de sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por MOSAIC 

FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. em face de JAIRO LUIS GRASEL, 

ambos devidamente qualificados.

Intimada da execução judicial, a devedora quedou-se silente, motivo pelo 

qual foi procedida à busca de ativos financeiros em suas contas 

bancárias, estornando resultado parcialmente positivo (fls. 310/310v).

Novamente intimada, a executada nada manifestou acerca da constrição 

judicial. Lado outro, a parte exequente postula pelo levantamento dos 

valores bloqueados (fls. 311/313).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistindo insurgência da parte adversa, CONVERTO a penhora on-line 

em pagamento e, por corolário, DETERMINO a transferência dos valores 

constritos para a conta bancária indicada pela parte credora, mediante a 

expedição de alvará eletrônico.

Não obstante, considerando a existência de saldo residual da dívida, 

INTIMEM-SE a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, apresente 

memorial discriminado do débito já deduzido o valor levantado e, requeira o 

que entender de direito, sob pena de suspensão da execução.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2019.

 MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33989 Nr: 532-52.2011.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Aparecida Batista de Paula

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, INTIMO a parte autora acerca do retorno dos autos do 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e, nada sendo requerido no 

prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74455 Nr: 3450-92.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stetos Med Distribuidora e Representações 

Ltda, Márcia Lúcia Caetano Cassiano, Pedro Vanderlei Bataielo Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wállace Eller Miranda - 

OAB:MT/22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico que INTIMO a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contrarrazões ao recurso de apelação. É o que me 

cumpre.

Decisão

 Intimação das Partes

JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 125251 Nr: 3455-41.2017.811.0051

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A K F Romero Transportes EPP, Comércio de 

Combustível Ipanema Ltda, N. M. Felito & Cia Ltda, Ipanema Diesel 

Ltda, Antonio Carlos Felito-ME, Comércio de Combustíveis 

Jaciara Ltda, Wellington de Araújo Castro, Carla Adriana Felito, 

Neide Monfernatti Felito,

Andréia Katia Felito Romero, WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO ME, 

ROMERO AGRICOLA ME, Ancora Suporte Agricola Ltda, 

COOPERPLUMA, Banco Bradesco S/A, Tobiano Agropecuária Ltda, 

Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde, Rosangela 

Aparecida Correia, Banco Rabobank International Brasil S/A, Yara 

Brasil Fertilizantes S/A, Rodrigues Garcia & Garcia Ltda-ME, Bayer 

S/A, Cooperativa dos Produtores de Campo Verde - 

Cooperverde, Banco de Lage Landen Brasil S/A, Scania Banco S/A, 

Agricola Roque Ltda, Guimarães Agricola Ltda, CCAB AGRO S.A., 

CONTABILIDADE EXATA, Tocantins Refrigerantes S/A, Miguel 

Humberto Librelotto, FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, Cooperativa 

de Crédito de Livre ADM. ASSC. Do Vale do São Lourenço-Sicredi, 

Banco do Brasil S/A, MARA RUBIA FELITO ME, Antonio Miguel 

Weber dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT, Anésio Rieth - OAB:25.004, Celso Umberto Luchesi 

-OAB:76458/SP, DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO - 

OAB:15061/O, Eduardo Alves Marçal -OAB:13311/MT, ELIZETE 

RAMALHO GERINO - OAB:5614, Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927, 

Jayme Brown da Maia Pithon - OAB:8.406/BA, Karina Ribeiro 

Novaes - OAB:197105, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280, Marco 

Aurélio Mestre Medeiros - OAB: 15.401, Paulo Guilherme de 

Mendonça Lopes - OAB:SP/98.709, Rodrigo Sarno Gomes - 

OAB:OAB/SP 203.990, Vinicius Emidio Cezar - OAB:16426/O

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Processo nº 3455-41.2017.811.0051 (código 125251). Recuperação 

Judicial

Vistos etc. Trata-se de ação de recuperação judicial proposta por A.K.F. 
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ROMERO TRANSPORTES LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA 

LTDA – EPP, N.M. FELITO E CIA LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

JACIARA LTDA EPP, IPANEMA DIESEL LTDA, ANTONIO CARLOS FELITO – 

ME, MARA RÚBIA FELITO – ME, ANTONIO CARLOS FELITO, MARA RÚBIA 

FELITO, todos devidamente qualificados nos autos. FERTIMIG 

FERTILIZANTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL formula pedido de 

tutela de urgência para o fim de anular a assembleia geral de credores a 

ser realizada ou, alternativamente, seja o ato suspenso até decisão final 

deste pedido (fls. 8.222/8.225 - Ref. 408), cuja análise foi postergada para 

após comprovação de apresentação de impugnação e a manifestação do 

administrador judicial (ref. 413 – fls. 8246/8251). Intimada, a empresa 

FERTIMIG apresenta embargos de declaração, alegando, em suma, a 

existência de contradição na decisão acima mencionada (fls. 8327/8337). 

Por sua vez, a recuperanda apresenta resposta aos embargos de 

declaração (ref. 432 – fls. 8353/8357). Oportunizado, o administrador 

judicial se manifesta pelo indeferimento dos pedidos formulados pela 

FERTIMIG, mantendo-se os valores dos créditos em moeda corrente 

nacional, já que os valores listados foram atualizados de acordo com os 

índices previsto no contrato (ref. 442 – fls. 8394/8389). É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO

De início, passa-se ao enfrentamento do pleito da credora FERTIMIG 

FERTILIZANTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL consubstanciado na 

conversão de seu crédito utilizando-se o valor do dólar no dia anterior ao 

ato assemblelar, amparada no art. 38 da Lei de Recuperação Judicial e 

Falências. Vislumbra-se dos autos que os créditos da credora FERTIMIG 

FERTILIZANTES LTDA foram arrolados pelas recuperandas nas 

importâncias de R$ 1.364.641,09 e R$ 162.958,94, e, após a análise de 

divergências pelo Administrador Judicial, restou consolidado na segunda 

lista de credores nos valores de R$ 1.506.256,99 e R$ 222.877,30. 

Denota-se, ainda, que não houve impugnação ao crédito por parte da 

empresa FERTIMIG, o qual está estampado em moeda nacional e não 

estrangeira, por força da própria deliberação contratual das partes. Com 

efeito, o crédito da empresa FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA advém de 02 

(dois) contratos de compra e venda firmados, em princípio, em moeda 

estrangeira, mas convencionado que o pagamento seria realizado em 

moeda nacional, mediante conversão do dólar americano para o real, no 

dia do vencimento do título. Importante considerar, também, que as partes 

fizeram previsão contratual indicando que em caso de inadimplemento a 

atualização se daria pelo IGP-M/FGV (cláusula segunda, parágrafo 

terceiro), optando, portanto, por indexador diverso da moeda estrangeira. 

Há previsão expressa, ainda, de juros de mora de 1% (um ponto 

percentual) ao mês e multa de 10% (dez pontos percentuais) do valor da 

operação. A propósito, infere-se do contrato nº 989/2014, cujas cláusulas 

são idênticas aos do ajuste 916/2014 (exceto o vencimento e valor), as 

seguintes avenças: CLAUSULA SEGUNDA: PAGAMENTO. O pagamento 

far-se-á em Real, em parcelas única, no dia 30/09/2015, através da 

conversão do dólar americano (moeda de conta) para o real brasileiro 

(moeda de pagamento), no dia do vencimento, segundo a cotação da taxa 

de venda do dólar comercial SISBACEN – PTAX 800, opção VENDA, do dia 

anterior à data do vencimento (ou do primeiro dia imediatamente 

subsequente seguinte), divulgada pelo Banco Central do Brasil, no 

endereço da Vendedora. [...] Parágrafo terceiro: Caso não cumprida a 

obrigação, dar-se-á por inadimplida a mesma, independentemente de 

notificação, na data do seu vencimento original, devendo a dívida no valor 

originário, ser atualizada, até a data do efetivo pagamento, de acordo com 

a variação do índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getúlio 

Vargas (IGP-M/FGV), ou na falta deste por índice que reflita 

adequadamente a perda do poder aquisitivo da moeda no período, com os 

acréscimos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, mais multa 

contratual de 10% (dez por cento) prevista na cláusula oitava, sobre o 

valor devido e atualizado monetariamente. [...] CLÁUSULA QUINTA: 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. A COMPRADORA e os DEVEDORES SOLIDÁRIOS, 

renunciam expressamente a qualquer contestação quanto ao montante e 

procedência da dívida, declaram e se confessam serem devedores à 

VENDEDORA da importância de R$ 1.240.582,81(um milhão, duzentos e 

quarenta mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), 

equivalentes a US$ 485.551,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, 

quinhentos e cinquenta e um dólares americanos), reconhecendo sua 

certeza e liquidez. Se acaso a VENDEDORA tiver de recorrer aos meios 

judiciais para recebimento da dívida ora reconhecida e confessada pela 

COMPRADORA e pelos DEVEDORES SOLIDÁRIOS, a mesma será paga, 

devidamente atualizada, pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) 

da Fundação Getúlio Vargas, ou a falta deste por outro índice que reflita 

adequadamente a perda do poder aquisitivo da moeda no período, com os 

acréscimos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, multa de 10% 

(dez por cento), conforme cláusula oitava, custas processuais e 

honorários advocatícios, constituindo-se e sendo reconhecida a presente 

confissão de dívida, pela COMPRADORA e os DEVEDORES SOLIDÁRIOS, 

como título executivo extrajudicial, nos termos previstos no art. 585, II, do 

Código de Processo Civil. [...] CLAUSULA OITAVA: MORA E OU 

INADIMPLEMENTO. Fica estabelecida multa convencional aplicável a 

quaisquer das partes, no importe de 10% sobre o valor da operação, para 

a hipótese de mora e ou inadimplemento, e ou ainda pelo descumprimento 

de quaisquer das obrigações acessórias deste contrato, acrescida da 

correção monetária pelo IGP-M/FGV e ou outro índice oficial que venha a 

substituí-lo, e de juros simples de 1,0% ao mês, multa de 10% (dez por 

cento), e os demais encargos legais de mora. Parágrafo único: 

Tratando-se de obrigação portável, com termo de vencimento, a 

Outorgada Compradora ficará automaticamente constituída em mora pelo 

simples vencimento da obrigação sem o correspondente pagamento, 

sendo dispensada qualquer notificação e ou aviso de mora (Código Civil, 

artigos 394, 395 e 397).Parágrafo Segundo: As correções, atualizações, 

conversões e encargos financeiros representam exata e precisamente o 

custo dos negócios, sem o intento de ganho e ou vantagem pelas partes 

aqui presentes, e tudo cientes e reciprocamente ajustadas. E mais, 

constata-se que ambos contratos foram garantidos pela emissão de nota 

promissória a favor da credora, sendo a vinculada ao pacto nº 916/2014 

no valor de R$179.254,83 (cento e setenta e novel mil, duzentos e 

cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos) e a relativa ao ajuste nº 

916/2014 no montante de R$1.364.641,09 (um milhão, trezentos e 

sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e nove centavos). 

Com lastro nessas informações e acentuando que, ao tempo do 

processamento da recuperação judicial (ano de 2017) os contratos já 

estavam vencidos (30.04.2015 e 30.09.2015), tem-se que o art. 38 da Lei 

11.101/05 não se aplica a hipótese, mas sim o disposto no art. 49, §2º da 

Lei, in verbis: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [...] § 2º 

As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições 

originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito 

aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de 

recuperação judicial. Convém explicitar, ainda, que não se desconhece o 

conteúdo do § 2º do art. 50 da Lei 11.101/05 que disciplina, no âmbito da 

recuperação judicial, o seguinte: "nos créditos em moeda estrangeira, a 

variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da 

correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do 

respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de 

recuperação". Não obstante, da exegese do referido dispositivo legal, 

conclui-se que o legislador buscou prestigiar a autonomia e a liberdade 

contratual, obstando a mudança da variação cambial sem o prévio 

consentimento do credor. Na espécie, todavia, o próprio credor abriu mão 

de tal garantia ao pactuar expressamente a conversão da moeda 

estrangeira para a nacional no dia do vencimento dos contratos, 

notadamente quando se observa os encargos de eventual inadimplência. 

Logo, a credora FERTIMIG não mais possui um crédito em dólar, mas sim 

em real, motivo pelo qual não se aplica o art. 38 da Lei n. 11.101/2005. 

Destaca-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o 

entendimento adotado pela jurisprudência, conforme se observa do aresto 

abaixo colacionado: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM MOEDA ESTRANGEIRA. DATA 

DA CONVERSÃO PARA MOEDA NACIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 

38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 11.101/2005. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DOS ARTIGOS 77 E 9º, II, DA LEI Nº 11.101/2005. 

CONVERSÃO DEVIDA NA DATA DO AJUIZAMENTO, EM CONFORMIDADE 

COM PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO, SOB PENA DE 

REFORMATIO IN PEJUS. 1. Trata de agravo de instrumento interposto 

contra decisão que julgou improcedente a impugnação de créditos 

apresentada pela ora agravante, sob o fundamento de que a conversão 

de crédito habilitado em moeda estrangeira deve ser feita com base no 

câmbio da data da véspera da assembleia geral de credores, nos termos 

do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 2. No presente caso, 

centra-se a controvérsia acerca do critério a ser utilizado para a 

conversão de moeda estrangeira para moeda nacional em se tratando de 

créditos arrolados na Recuperação Judicial. 3. Insurgindo-se contra a 

sentença que aplicou, para fins da aludida conversão, o art. 38, parágrafo 
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único, da Lei nº 11.101/2005, a parte agravante sustenta que o critério a 

ser utilizado para a conversão dever ser a data do contrato que originou a 

dívida, corrigido monetariamente até a data do ajuizamento da recuperação 

judicial. 4. Com efeito, afigura-se inaplicável o art. 38, parágrafo único, da 

Lei nº 11.101/2005 para a conversão, devido à expressa previsão de 

conversão somente para fins de votação em assembleia geral de 

credores. 5. Entretanto, diferentemente da tese vertida pela parte 

recorrente, impõe-se a aplicação analógica dos artigos 77 e 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005, a conversão da moeda estrangeira deve de ser feita na 

data do ajuizamento da recuperação judicial. Precedentes do Tribunal de 

Justiça de São Paulo. 6. No entanto, no caso concreto, com a conversão 

da moeda estrangeira na data do ajuizamento da recuperação judicial, a 

agravante restaria prejudicada, devendo ser mantida a sentença em razão 

da vedação de reformatio in pejus. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70076708114, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, 

Julgado em: 29-08-2018). EMENTA: Impugnação de Crédito. Recuperação 

Judicial. Contratos de abertura de crédito para financiamento de 

importação, contratados em moeda estrangeira. Conversão à moeda 

nacional na data do vencimento, consoante disposição eleita pelas partes. 

(TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, AI 

0253736-66.2011.8.26.0000, julgamento: 16 de dezembro de 2015). Nesta 

linha de intelecção, não há como acolher a pretensão da credora 

FERTIMIG, eis que o fundamento de seu pleito carece de sustentáculo 

jurídico. Em verdade, a credora busca alterar seu crédito por vias 

transversas, desrespeitando a cronologia e os instrumentos colocados à 

disposição pelo legislador. Por oportuno, ao se manifestar o administrador 

judicial consignou: [...] Por todo o exposto, essa administração judicial 

manifesta pela total improcedência dos pedidos da credora FERTIMIG para 

que sejam mantidos os valores dos créditos em moeda corrente nacional 

colacionados na Lista de Credores, uma vez que, salvo melhor juízo, 

compreende que os valores foram listados e atualizados de forma correta. 

Ainda, os valores dos créditos em discussão deveria o credor utilizar-se 

de outro instrumento processual, qual seja, a impugnação de crédito no 

prazo legal, fato que não ocorreu. [...]. (ref. 442 – fls. 8394/8389). Por 

corolário, não houveram nulidades a serem sanadas nas demais 

assembleias realizadas, principalmente porque sempre foi assegurada a 

participação e votação da credora. Em última análise, melhor sorte não 

assiste a credora FERTIMIG em seus embargos de declaração. De 

proêmio, necessário consignar que não há qualquer omissão ou 

contradição na decisão atacada, tampouco similitude entre a situação 

processual da COOPERATIVA SICREDI VALE DO CERRADO e da 

embargante. E o argumento a embasar tal assertiva centraliza-se no fato 

da pretensão da Cooperativa ser fundamentada no cerceamento de 

defesa frente a não republicação da lista após a exclusão das pessoas 

físicas do polo ativo da recuperação, alegando, neste ponto, que seus 

créditos deveriam ser mantidos em razão da garantia prestada por uma 

das empresas em recuperação. Neste cenário, não por reconhecer o 

cerceamento, mas considerando que a solidariedade da empresa 

recuperanda em razão do aval prestado à pessoa física excluída (art. 897 

e 889, ambos do CC) e, também, a existência de hipoteca sob bem 

pertencente a uma das recuperandas, os embargos de declaração foram 

acolhidos para manter o crédito estampado na Cédula B50720248-0 em 

nome da avalista. Ou seja, ao contrário do afirmado pela ora embargante, 

a decisão NÃO implicou na inclusão de novos créditos ou na majoração de 

créditos já arrolados, mas, ao revés, apenas determinou que administrador 

judicial se atentasse para o fato da empresa recuperanda ser também 

devedora da Cooperativa, por tal razão, seu crédito deveria permanecer, 

por não ser exclusivo das pessoas físicas. Evidentemente, a decisão 

combatida apenas sanou um equívoco na interpretação conferida pelo 

administrador judicial de uma decisão do Tribunal de Justiça e, portanto, 

não há contradição quando afirmado que não haverá reabertura de 

prazos para habilitação\impugnação. Equivale dizer, houve a necessidade 

de pronunciamento deste juízo após o Tribunal de Justiça excluir os 

créditos das pessoas físicas e o administrador, de forma simplista, ter 

efetivado a exclusão sem se atentar para a solidariedade existente entre 

os devedores principais e a avalista, de sorte que o crédito já consolidado 

apenas foi mantido. Em sentido diverso, a parte embargante busca a 

atualização de seu crédito como se dívida em dólar fosse, negligenciando 

o fato de que as disposições dos próprios contrários indicam pagamento 

em moeda nacional em caso de inadimplência. Não é demais advertir, 

ainda, que a decisão constou expressamente que os créditos relativos à 

Cédula de Crédito nº B50720248-0 seriam mantidos na lista de credores 

em nome da avalista COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA ME, 

todavia, não havia falar em reabertura do prazo para 

habilitação/impugnação. Diante do exposto, com amparo na 

fundamentação acima, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência e REJEITO 

os embargos de declaração formulados pela credora FERTIMIG 

FERTILIZANTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Prosseguindo, 

DETERMINO o integral cumprimento da decisão de ref. 413 (fls. 

8246/8251), consignando-se que o administrador judicial deverá se 

manifestar, em iguais termos, quanto aos ofícios aviados aos autos 

posteriormente solicitado informações quanto à essencialidade de bens 

e/ou submissão de créditos aos efeitos da recuperação. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 21 de janeiro de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 171929 Nr: 6418-51.2019.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronair Atanázio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS BOEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:21485, Thalitta Borges Boeira do Nascimento e 

Silva - OAB:25170/O

 Autos n° 6418-51.2019.811.0051 (171929)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para interrogatório do acusado RONAIR ATANÁZIO DE 

ALMEIDA para realizar-se no dia 28 de janeiro de 2020, às 15h45min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se o acusado.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de dezembro de 2019.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73127 Nr: 2115-38.2012.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS, LPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B, ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - OAB:8028/B

 Autos n° 2115-35.2012.811.0051 (73127)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Os acusados LUIZ CLAUDINO DA SILVA e LUIZ PAULO LANDIM DA 

SILVA, devidamente citados, ofereceram resposta por meio de Advogado 

constituído, postulando o reconhecimento da prescrição da pena e, 

subsidiariamente, sua absolvição.

Inicialmente, entendo que não restam configuradas, neste momento, as 

hipóteses de absolvição sumária previstas pelo artigo 397 do Código de 

Processo Penal.

Ademais, as alegações trazidas pela defesa se confundem com o mérito, 

devendo ser melhores apreciadas no curso da instrução criminal, onde o 

réu poderá produzir provas sob o crivo do contraditório de suas 

alegações, defendendo-se, então, com maior amplitude da acusação 

contra ele lançada pelo Ministério Público.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"Não se pode proceder à análise dos aspectos de fundo levantados nas 
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respostas escritas, concernentes ao próprio mérito da causa penal, pois 

os mesmos deverão ser examinados no momento processual adequado, 

com a realização da indispensável instrução criminal contraditória" (RSTJ 

182/21).

Assim, não vislumbrando com segurança nenhuma das hipóteses contidas 

no dispositivo legal retro mencionado, deixo de absolver sumariamente os 

Acusados, mantendo o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério 

Público.

 Igualmente, não deve ser reconhecida a prescrição da pena.

No caso dos autos, é imputado aos Acusados os delitos de atentado 

violento ao pudor e de estupro, apenados com reclusão, cuja pena mínima 

é de 08 (oito) anos de reclusão. Com efeito, a prescrição é de 16 

(dezesseis) anos, conforme prescreve o artigo 109, II, do Código Penal.

In casu, os fatos ocorreram, em tese, entre os anos de 2007 e 2008. De 

outro lado, a denúncia foi recebida em 14.09.2018 (fator interruptivo da 

prescrição).

Portanto, afasto a preliminar arguida pelos Réus.

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de abril de 

2020, às 16h30min de Mato Grosso.

Intime-se o Representante do Ministério Público, os Acusados, o 

Advogado e as Testemunhas arroladas pelas partes, observando a 

necessidade da expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das 

partes ou testemunha resida fora da Comarca, cientificando as partes 

acerca desta expedição.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências

Campo Verde/MT, 02 de setembro de 2015.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002334-87.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO JOSE KOVACS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERIEL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 14/05/2020, ás 14h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000700-56.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TCHARLLE HUMBERTO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito, a fim de intimar 

a parte requerida, para, querendo, no prazo legal impugnar a penhora. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-75.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA LEITE RABELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON ALVES MAIA 08004020909 (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000108-75.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:RENATA LEITE 

RABELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIO LUCIANO DE 

TARSON HUERGO BAUERMEISTER POLO PASSIVO: B2W COMPANHIA 

DIGITAL e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002255-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES BATISTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono 

o feito a fim de intimar as partes para comparecerem à Audiência de 

Conciliação para o dia 04/05/2020, às 15h00, na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT, com as advertências de praxe. 

EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-30.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TCHARLLE HUMBERTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000111-30.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:TCHARLLE 

HUMBERTO DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001480-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CREONE DALVAN ZOCOLOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUZA BARBOSA (REQUERIDO)

M. A. VIANA DA CRUZ - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes, na pessoa de seus advogados, para comparecerem à 

Audiência de Instrução e julgamento que se realizará no dia 13/02/2020, 
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às 16h00, com as advertências de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-82.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NATHANAEL DE OLIVEIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000114-82.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:NATHANAEL DE 

OLIVEIRA ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DA 

SILVA PEREIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-37.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL DOS SANTOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

NEURAICE NOGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOCIMAR NOGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOCIANO RODRIGUES NOGUEIRA (REQUERENTE)

JOVELINO RODRIGUES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000117-37.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JOVELINO 

RODRIGUES NOGUEIRA e outros (4) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR POLO PASSIVO: CARDIF DO 

BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010648-44.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONEIMAR TAVARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO REZENDE FERNANDES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RABELO JORGE DE ALENCAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MICHAEL CAIKE DUARTE DA SILVA (TESTEMUNHA)

GONÇALINO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

BRUNO SILVA BEZERRA (TESTEMUNHA)

SERGIO PINTO DO BOM DESPACHO (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010703-87.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARINA NASCIMENTO MELO EICKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, querendo, no prazo legal, se manifestar quanto ao 

Embargos interposto pela executada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-22.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000118-22.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DOMINGOS 

ROSA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DA 

SILVA PEREIRA POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-07.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DAVID DUZANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE ANGNES BREEM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000119-07.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:FLAVIA DAVID 

DUZANOSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA MARCOS 

FABIAN POLO PASSIVO: JOICE ANGNES BREEM FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-58.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono o feito 

a fim de intimar as partes para comparecerem à Audiência de Conciliação 
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para o dia 05/05/2020, às 09h40, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): À parte autora: O não 

comparecimento implica arquivamento, extinção e condenação nas custas 

processuais: À parte ré: 1)- O não comparecimento às audiências 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 2)- Comparecendo a parte 

promovida (ré), e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3)- O promovido deverá oferecer contestação, escrita ou 

oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir 

da referida audiência, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 salários mínimos, a presença de advogado. 4)- Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente 

trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 5MB cada. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000958-37.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE FIGUEIREDO LUCAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, querendo, no prazo legal se manifestar quanto aos 

Embargos interposto pela executada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001432-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 30/09/2019 às 13:00min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implica arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos 

da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001432-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 30/09/2019 às 13:00min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implica arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos 

da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001432-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao comprovante 

de pagamento juntado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

de Secretaria

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000720-16.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO LUIS DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000720-16.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: ENIO LUIS DE MENDONCA REQUERIDO: SINAGRO 

PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A Vistos, etc. Designo audiência para o 

dia 09/06/2019, às 12h00min (Horário de MT). Comunique-se ao juízo de 

origem a distribuição desta carta precatória e a data da audiência 

designada. Intimem-se as partes, testemunhas e seus patronos, estes por 

DJe. Intime-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, caso haja 

participação destes nos autos de origem. Havendo necessidade de 

realização de atos pela parte interessada, intime-se para providências no 

prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo de 30(trinta) dias sem 

manifestação, devolva-se a carta precatória à origem, com fundamento no 

art. 393 da CNGC-TJMT. Após o cumprimento integral da diligência 

deprecada, devolva-se a carta precatória à origem, independentemente de 

nova decisão judicial, com as homenagens e cautelas de estilo. , 21 de 

janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000737-52.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. F. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000737-52.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: ANGELA DE FATIMA BIESEK EXECUTADO: FLAVIO VIEIRA 

DA SILVA Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para “cumprimento de 

sentença”, se necessário. 2- Intime-se o devedor, por meio de publicação 

no DJe em nome de seu advogado constituído, não o havendo, proceda-se 
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a citação pessoal, para pagar o valor apontado pela parte exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Caso o trânsito em julgado tenha ocorrido há mais de um ano do pedido de 

cumprimento da sentença, deverá o devedor ser intimado pessoalmente 

por carta com aviso de recebimento ou mandado, além da intimação do 

advogado constituído nos autos. Caso o devedor seja representado pela 

Defensoria Pública, deverá ser intimado pessoalmente por carta com aviso 

de recebimento ou mandado, além da intimação pessoal do Defensor 

Público. Caso o devedor tenha sido citado pessoalmente na fase de 

conhecimento e seja revel, deverá ser intimado pessoalmente por carta 

com aviso de recebimento ou mandado. Caso o devedor seja revel citado 

por edital, deverá ser intimado por edital e intimado o curador especial 

nomeado nos autos. Faça consignar que, decorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação , 21 de janeiro de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000025-28.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ESTEVAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000025-28.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: CARLOS ESTEVAO 

DA SILVA Vistos, INTIME-SE a parte autora para fins de pagamento de 

custas e taxas judiciais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, conclusos. Canarana, 21 de janeiro 

de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000227-39.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GABRIEL CARRARO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENIR INES ARIENTI (REU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CANARANA (TERCEIRO INTERESSADO)

Municipio de Canarana (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CONRADO 

MACHADO SIMAO PROCESSO n. 1000227-39.2019.8.11.0029 Valor da 

causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO 

(49) POLO ATIVO: Nome: PEDRO GABRIEL CARRARO NASCIMENTO 

Endereço: RUA CEDRO MARCADO, 743, NOVA CANARANA, CANARANA 

- MT - CEP: 78640-000 POLO PASSIVO: Nome: LENIR INES ARIENTI 

Endereço: RUA PALMEIRA DAS MISSÕES, 295, NOVA CANARANA, 

CANARANA - MT - CEP: 78640-000 FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE A 

TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM que fica(m) devidamente CITADO 

(S), os interessados ausentes, incertos e desconhecidos, de todos 

termos da presente ação para, querendo, oferecer contestação. RESUMO 

DA INICIAL: Trata-se de ação de usucapião extraordinária promovida por 

Pedro Gabriel Carraro Nascimento em desfavor de Lenir Ines Arienti Ziech, 

cujo objeto é um imóvel situado ao Lote 11, Quadra 137, loteamento Nova 

Canarana, Rua Três Passos, nº 1.394, Bairro Nova Canarana, em 

Canarana/MT, tendo o terreno a área de com área de 900m² (novecentos 

metros quadrados), matriculado sob o nº 14.308, ficha 01, no CRI desta 

Comarca. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, VINICIUS FELIPE KOESTER WESOLOWSKI, digitei. Canarana-MT, 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000490-71.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LOPES PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU DOS SANTOS NETO (REU)

Outros Interessados:

Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CANARANA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000490-71.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): SEBASTIAO LOPES PERES REU: ELISEU DOS SANTOS NETO 

Vistos, DEFIRO parecer ministerial, proceda-se nos termos do id 

27770091. Canarana, 21 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000490-71.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LOPES PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU DOS SANTOS NETO (REU)

Outros Interessados:

Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CANARANA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 
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INTERESSADO)

 

Nos termos do Parecer Ministerial ID 27770091 e Despacho ID 28182020, 

impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte autora, para que efetue 

diligências no tocante aos endereços do confinante Sebastião Inácio e do 

réu Eliseu dos Santos Neto e/ou respectivo inventariante, a fim de 

viabilizar a citação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000435-57.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000435-57.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: MARIA CRISTINA DA ROSA EXECUTADO: ADERBAL LUIZ 

ARANTES JUNIOR Vistos, INDEFIRO O PLEITO NA INTEGRALIDADE. As 

inscrições no Serasa e no Cartório de Protesto não é exclusiva de ato 

judicial, podendo a parte extrair certidão em Secretária e realizar tais atos, 

nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. SERASA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO (CNH). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A norma 

prevista no art. 139, inciso IV, do Código de Ritos, deve ser interpretada 

sobriamente e com extrema cautela, sobretudo nas hipóteses em que não 

demonstrada que a parte executada - mesmo possuindo patrimônio - 

venha a se valer de ardil ou outros meios escusos para escapar da 

obrigação de pagar o crédito exeqüendo. 2. Ademais, não se afigura 

razoável adotar medidas que venham a suspender os efeitos de contrato 

firmados entre o executado e as administradoras de cartões de crédito. 

Trata-se de medida extrema, que pode alcançar outras relações jurídicas, 

eventualmente estabelecidas entre o executado e as administradoras de 

cartão de crédito. 3. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a 

retenção do passaporte do devedor comprometem seu direito 

constitucional de liberdade de locomoção, não se revelando necessária a 

adoção de tais medidas no caso em exame. 4. Por fim, a parte exequente - 

caso o juiz indefira o pedido de inscrição do nome do executado no 

cadastro de inadimplentes - pode se valer da norma descrita no art. 517, §

§ 1º e 2º, do CPC/2015, que dispõe que a "decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto", e, por conseqüência, a inscrição do 

nome do devedor no cadastro de inadimplentes. 5. Agravo de Instrumento 

conhecido e não provido. (Acórdão 1173987, 07207542320188070000, 

Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 

22/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A 

suspensão de CNH em nada contribui para a satisfação do crédito, sendo 

certo que apenas cerceará direito de ir e vir, fato não discutido nestes 

autos, nesse sentido: "2. A aplicação das medidas atípicas constantes do 

art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter subsidiário à tentativa de 

esgotamento das medidas típicas de cumprimento da ordem judicial de 

pagamento, mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo 

esgotamento das medidas típicas, além da adequação da medida requerida 

com o fim que se pretende alcançar. 3. A suspensão das Carteira 

Nacional de Habilitação e dos passaportes dos agravados revela-se 

desproporcional e tem o potencial de limitar o direito de ir e vir, não se 

consubstanciando como medida adequada aos fins almejados de 

adimplemento do débito, possuindo mero caráter sancionatório, havendo 

tantas outras que podem efetivamente coagir os devedores ao pagamento 

do débito." (grifamos) (Acórdão 1142997, unânime, Relatora: ANA 

CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018) Por fim, a 

relação creditícia com outros entes não é alvo de discussão nos 

presentes autos, sendo inviável este magistrado bloquear bens que se 

quer pertencem ao acusado, e sim à instituição financeira. Não indicando 

outros bens a serem penhorados, nos termos do art. 921 e seguinte do 

CPC, SUSPENDO A PRESENTE EXECUÇÃO pelo prazo de 01 (um) ano, 

devendo os autos serem remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO. Escoado 

tal prazo iniciar-se-á a prescrição intercorrente. CUMPRA-SE Canarana, 

21 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000434-72.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000434-72.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: MARCOS DA ROSA EXECUTADO: ADERBAL LUIZ ARANTES 

JUNIOR Vistos, INDEFIRO O PLEITO NA INTEGRALIDADE. As inscrições no 

Serasa e no Cartório de Protesto não é exclusiva de ato judicial, podendo 

a parte extrair certidão em Secretária e realizar tais atos, nesse sentido: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO 

DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

SERASA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 

(CNH). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A norma prevista no art. 

139, inciso IV, do Código de Ritos, deve ser interpretada sobriamente e 

com extrema cautela, sobretudo nas hipóteses em que não demonstrada 

que a parte executada - mesmo possuindo patrimônio - venha a se valer 

de ardil ou outros meios escusos para escapar da obrigação de pagar o 

crédito exeqüendo. 2. Ademais, não se afigura razoável adotar medidas 

que venham a suspender os efeitos de contrato firmados entre o 

executado e as administradoras de cartões de crédito. Trata-se de medida 

extrema, que pode alcançar outras relações jurídicas, eventualmente 

estabelecidas entre o executado e as administradoras de cartão de 

crédito. 3. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a retenção 

do passaporte do devedor comprometem seu direito constitucional de 

liberdade de locomoção, não se revelando necessária a adoção de tais 

medidas no caso em exame. 4. Por fim, a parte exequente - caso o juiz 

indefira o pedido de inscrição do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes - pode se valer da norma descrita no art. 517, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015, que dispõe que a "decisão judicial transitada em julgado poderá 

ser levada a protesto", e, por conseqüência, a inscrição do nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes. 5. Agravo de Instrumento 

conhecido e não provido. (Acórdão 1173987, 07207542320188070000, 

Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 

22/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A 

suspensão de CNH em nada contribui para a satisfação do crédito, sendo 

certo que apenas cerceará direito de ir e vir, fato não discutido nestes 

autos, nesse sentido: "2. A aplicação das medidas atípicas constantes do 

art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter subsidiário à tentativa de 

esgotamento das medidas típicas de cumprimento da ordem judicial de 

pagamento, mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo 

esgotamento das medidas típicas, além da adequação da medida requerida 

com o fim que se pretende alcançar. 3. A suspensão das Carteira 

Nacional de Habilitação e dos passaportes dos agravados revela-se 

desproporcional e tem o potencial de limitar o direito de ir e vir, não se 

consubstanciando como medida adequada aos fins almejados de 

adimplemento do débito, possuindo mero caráter sancionatório, havendo 

tantas outras que podem efetivamente coagir os devedores ao pagamento 

do débito." (grifamos) (Acórdão 1142997, unânime, Relatora: ANA 

CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018) Por fim, a 

relação creditícia com outros entes não é alvo de discussão nos 

presentes autos, sendo inviável este magistrado bloquear bens que se 

quer pertencem ao acusado, e sim à instituição financeira. Não indicando 

outros bens a serem penhorados, nos termos do art. 921 e seguinte do 

CPC, SUSPENDO A PRESENTE EXECUÇÃO pelo prazo de 01 (um) ano, 

devendo os autos serem remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO. Escoado 

tal prazo iniciar-se-á a prescrição intercorrente. CUMPRA-SE Canarana, 

21 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000119-10.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000119-10.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA Vistos e 

Examinados Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face 

de JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA, todos devidamente qualificados nos 

autos. Concedida a medida liminar de Busca e Apreensão do veículo e a 

citação da parte requerida, até o presente momento não houve a 

localização para o cumprimento, tendo todas as tentativas restadas 

infrutíferas consoante comprovado nos autos, bem como ausência de 

atos necessários da parte autora. Vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem mais delongas, o processo 

merece ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do 

CPC. O artigo 485, IV, do CPC dispõe o seguinte: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;” Com 

efeito, constato que a parte autora, em que pese intimada, não diligenciou 

com atos necessários para o transcorrer válido do processo Diante da 

situação versada nos autos, o feito merece ser extinto, visto a ausência 

de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Neste sentido vejamos a jurisprudência Pátria: TJ-DF - 

07103339620178070003 DF 0710333-96.2017.8.07.0003 (TJ-DF).Data de 

publicação: 02/08/2018. Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉRCIA DO 

CREDOR. DESPROVIMENTO. 1. Nas ações de busca e apreensão 

fundadas no Decreto-lei nº 911 /69 a não localização do veículo impede o 

prosseguimento do feito, uma vez que a citação somente se aperfeiçoa 

com a efetiva apreensão do veículo. 2. Caso não se localize o veículo e o 

credor não fizer uso da faculdade de converter a busca e apreensão em 

ação de depósito ou mesmo de execução (Decreto-lei nº 911 /69, artigos 

4º e 5º ), a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se 

impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Saliente-se 

que no presente caso não há necessidade de intimação pessoal da parte, 

pois não se trata de abandono processual, mas de ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo 

(ausência de citação). Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. A falta de citação e a demonstração de ausência 

de esforços da parte autora na busca do endereço dos executados, 

consubstanciada na reiteração de pedidos já analisados pelo Juízo a quo, 

justificam a extinção do processo, por falta de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular. 2. Apelação conhecida 

e não provida.”(TJ-DF - APC: 20100112111082, Relator: ROMULO DE 

ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/07/2015, 4ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 13/07/2015 . Pág.: 228) Ante o exposto, 

com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Custas pela parte autora. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário e com as cautelas de praxe. Canarana/MT, 21 de janeiro de 

2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 20171 Nr: 932-06.2009.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Alberto Leopoldo Rutzen, Inge Rutzen

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216/PR, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:8.123/PR, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BACENJUD, 

determinando o bloqueio online de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos. Realizado o bloqueio do 

numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora e depósito, e intime-se o 

executado para, querendo, oferecer embargos no prazo legal.Em sendo 

infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens 

passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde já, o 

arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.Expeça-se o 

necessário. Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55611 Nr: 1592-53.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA E CIA LTDA, Divino Indalécio de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR LUIZ ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:1706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução da carta precatória sem seu integral 

cumprimento, em conformidade com a certidão de fls. 127, impulsiono os 

autos à requerente para que se manifeste, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25489 Nr: 3299-66.2010.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geneci Maria da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20.109-B, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a liberação de valores dos autos, impulsiono-os a parte 

autora para que requeira o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 18111 Nr: 1336-91.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Linck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos,

INTIME-SE o exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento da 

execução, eventualmente indicando bens a penhora e atos constritivos 

que ainda não foram realizados, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 28867 Nr: 372-59.2012.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Linck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCRÉCIA DA SILVA 

MARQUES FRANCISQUETI - OAB:17247, PAULO CÉSAR DA SILVA 

AVELAR - OAB:21334/O, Rayssa Morganna Santos Silva - 
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OAB:21.510/MT

 Assim, tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, claramente 

demonstrado pelo comprovante de pagamento colacionado às fls. 115, 

bem como a ausência de parcelamento, já que o débito quitado em única 

parcela, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Condeno 

a parte executada em custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000586-23.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANISE LUNARDI LASTA (EXECUTADO)

ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO (EXECUTADO)

VOLMIR LASTA (EXECUTADO)

EDER LASTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as juntadas Ids 28186655 e 

28186372. Canarana, 21 de janeiro de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE 

GROSS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA 

E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000321-84.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISSE ANGELA BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PROCESSO Nº 

1012258-81.2019.8.11.0000 Certifico que nesta data faço remessa a 

Comarca de Or igem do acórdão pro fe r ido  no  AI 

1012258-81.2019.8.11.0000. 31 de outubro de 2019. JESSIKA RAIANY 

COUTO SILVA Diretor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000321-84.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISSE ANGELA BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PROCESSO Nº 

1012258-81.2019.8.11.0000 Certifico que nesta data faço remessa a 

Comarca de Or igem do acórdão pro fe r ido  no  AI 

1012258-81.2019.8.11.0000. 31 de outubro de 2019. JESSIKA RAIANY 

COUTO SILVA Diretor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62539 Nr: 2415-90.2017.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVALDO RITZMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 289710/2019

Autos de Origem: 2415-90.2017.811.0029

 Solicitante/Requerente: Pedro Evaldo Ritzmann

Solicitado/Requerido: Vale Produtos Agricolas Ltda

CERTIDÃO

 Certifico para os devidos fins, que os autos epigrafados acima, foram 

recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob nº 289710/2019 e 

designada Sessão de Conciliação/ Mediação para o dia 13 de fevereiro de 

2020, às 13h00min (MT).

 Certifico, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 17 de dezembro de 2019.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61901 Nr: 2033-97.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALILA PESSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 289768/2019

Autos de Origem: 2033.97.2017.811.0029

 Solicitante/Requerente: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

Solicitado/Requerido: Jalila Pessato

CERTIDÃO

 Certifico para os devidos fins, que os autos epigrafados acima, foram 

recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob nº 289768/2019 e 

designada Sessão de Conciliação/ Mediação para o dia 13 de fevereiro de 

2020, às 14h00min (MT).

 Certifico, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 17 de dezembro de 2019.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 20238 Nr: 954-64.2009.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulina de Aquino Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

pagar quantia certa pela Fazenda Pública (art. 534 e seguintes do CPC).

Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas informatizados.

Intime-se a executada, na pessoa do seu representante legal, para efetuar 

o pagamento do débito, ou para querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a presente execução, nos termos do artigo 

535 do NCPC.

Saliento que na execução não embargada, não caberá condenação em 

honorários advocatícios, a par do que dispõe o art. 1º-D da lei n° 9.494/97.

Certifique-se a secretaria quanto à tempestividade das manifestações.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 16517 Nr: 2219-72.2007.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores e Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

pagar quantia certa pela Fazenda Pública (art. 534 e seguintes do CPC).

Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas informatizados.

Intime-se a executada, na pessoa do seu representante legal, para efetuar 

o pagamento do débito, ou para querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a presente execução, nos termos do artigo 

535 do NCPC.

Saliento que na execução não embargada, não caberá condenação em 

honorários advocatícios, a par do que dispõe o art. 1º-D da lei n° 9.494/97.

Certifique-se a secretaria quanto à tempestividade das manifestações.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 28018 Nr: 1890-21.2011.811.0029

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMFN, MTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 Vistos.

Determino a intimação pessoal da parte requerente para, no prazo de 

cinco dias, manifestar sobre o resultado da carta precatória, sob pena de 

extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

§1º do CPC.

Intime-se pessoalmente. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28036 Nr: 1908-42.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LUIZ KEIBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Eduardo de Amorim 

Xavier - OAB:16524/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darlan José Kuhn - 

OAB:29586/SC, FERNANDO EMILIO TIESCA - OAB:OAB/SC 8.599

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s:) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador MAURO PAULO GALERA MARI e Felipe 

Eduardo de Amorim Xavier, e Requerido: na pessoa de seu procurador 

FERNANDO EMILIO TIESCA e Darlan José Kuhn, acerca do Auto de 

Avaliação a seguir transcrito: AUTO DE AVALIAÇÃO Avaliação de Uma 

área denominado Lote Urbano com área de 880,00m2 (oitocentos metros 

quadrados), lote 12 da quadra 149, devidamente registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis de Canarana sob n° 11274, com as seguintes 

benfeitorias: 1 — Um Ponto Comercial de frente para a Avenida Paraná, 

com área construída de 114m2, de alvenaria, fachada com pintura, 

cobertura de telhas fibrocimento 6mm, com forro, padrão de acabamento 

regular e 2 - Uma casa de Alvenaria com área construída de 77m2 

cobertura de telhas de fibrocimento 6mm, forro, padrão de acabamento 

regular OBS: As construções ficam de parede e meia (conjugada). A 

Avaliação tem como parâmetros o valor de Mercado e corretoras de 

Imóveis locais. No lote 11 da quadra 149, existem duas construções, 

sendo uma casa de Alvenaria e um galpão de Oficina com uma casa de 

moradia na parte superior fundos, as construções ficam aproximadamente 

há uns cinco metros da divisa do lote 12, conforme croqui elaborado por 

este Oficial. Para que seja feito corretamente as medições tanto do lote, 

como da construção, e localização na quadra, este Oficial não é 

profissional na área, devendo ser nomeado Agrimensor. Valor do lote R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 1 -- Valor da benfeitoria ponto 

comercial e casa conjugada R$ 130.000,00 (cem mil reais). Valor Total da 

Avaliação R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais). Canarana MT, 6 

de novembro de 2.019 SI Luis feifer Oficia de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16633 Nr: 2340-03.2007.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcindo Arno Dagnese

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s)Executada) 

na(s) pessoa(s) de seu procurador(s), Dr. (ª) NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES e Rafael Sganzerla Durand, via DJE, acerca do teor da 

Certidão, fls. 208, a seguir transcrita: Certifico para os devidos fins que as 

custas processuais dos presentes autos foram recolhidas pela parte 

Requerente/Exequente quando da distribuição da ação, conforme guias e 

comprovantes de pagamento juntados à(s) fl(s). 40/41, motivo pelo qual 

não existem pendências em relação às custas processuais perante o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos em epígrafe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61901 Nr: 2033-97.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALILA PESSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador ANDRE DE ASSIS ROSA, GUILHERME 

FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO, André Stuart Santos, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17706 Nr: 928-03.2008.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Deli Wojahn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:9.741 MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Rodrigues 

Fratoni - OAB:OAB/RO N. 4875

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Executada 

na(s) pessoa(s) de seu procurador(s), Dr. Nelson Wilians Rodrigues 

Fratoni, via DJE, para, no prazo legal, acostar nos autos o comprovante de 

pagamento das custas judiciais, nos termos da r. decisão fls. 270 e 

certidão de fls. 273, a seguir transcrita: (...) Certifico para os devidos fins 

que tratam-se os presentes autos de Ação Declaratória c/c Repetição de 

Indébito [ora em fase de

 Cumprimento de Sentença] no qual a r. Sentença condenou o Requerido, 

ora Executado, ao pagamento das custas processuais,

 na proporção de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da 

condenação.

 Certifico para os devidos fins que as custas processuais dos presentes 

autos totalizam o valor de R$ 3.771,18 a ser recolhido pela

 parte Requerida/Executada BANCO DO BRASIL S/A, em guia de Custas 

Judiciais no valor de R$ 1.930,79 e Taxa Judiciária no valor de R$ 1.840,39 

a ser emitida no site , opção "custas e taxas finais/remanescentes", em 

cumprimento a r. Sentença de fls. 171/187. Luana Fatima Lucatelli - 

Distribuidora, Contadora e Partidora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16630 Nr: 2337-48.2007.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Valdir Sippert

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Executada 

na(s) pessoa(s) de seu procurador(s), Dr. (ª) NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES, via DJE, acerca do teor da certidão de fls. 656, a seguir 

transcrita:Certifico para os devidos fins que as custas processuais dos 

presentes autos foram recolhidas pela parte Requerida, conforme guias nº 

40298 e nº 40305 e comprovantes de pagamento juntados à(s) fl(s). 

636/639, às quais referem-se a fase de conhecimento dos autos [Ação 

Declaratória c/c Repetição de Indébito]. Certifico, ainda, que na fase de 

cumprimento de sentença, quando esta for processada nos próprios 

autos que lhe deram origem, não há cobrança de custas processuais 

neste e. Tribunal de Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-77.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACI DOS SANTOS LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000606-77.2019.8.11.0029. INTERESSADO: MIRACI DOS SANTOS LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais, proposta por MIRACI DOS SANTOS LIMA em face BANCO 

BRADESCO SA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, na 

qual alega que foram descontados valores em sua conta corrente, de 

forma indevida, pois referente a contrato de seguro que jamais contratou. 

Com efeito, em se tratando de relação consumerista, todos os 

fornecedores que fazem parte da cadeia de consumo respondem solidária 

e objetivamente pelos danos causados na prestação dos serviços, na 

forma dos arts. 7°, parágrafo único, e 14, do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: Art. 7° Os direitos previstos neste código não 

excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de 

que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de 

regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, 

bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, 

costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, 

todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos 

nas normas de consumo. Art. 14. O fornecedor de serviços responde 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Da mesma forma, o art. 25, § 1º, do Código de 

Defesa do Consumidor, também prevê a solidariedade entre os 

causadores do dano: Art. 25. É vedada a estipulação contratual de 

cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar 

prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° Havendo mais de um 

responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente 

pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. Para a resolução 

do conflito, conforme consta no (ID 26534933), houve acordo celebrado 

entre as partes, no qual ficou acordado que a Segunda Reclamada PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, assumiria a obrigação de 

pagar quantia certa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), constando 

ainda declaração de que as partes outorgantes, reciprocamente, 

reconhecem plena, irretratável e irrevogável quitação em relação aos 

fatos e a todos os pedidos objetos desta demanda, sem exceções, para 

nada mais pleitear, em tempo algum, sejam a que título for, mormente 

eventuais outros danos quaisquer, para os devidos fins e jurídicos efeitos 

visados. Consta pedido da parte Autora para o prosseguimento do feito 

em face da corré. Porém, em que pese o Código Civil dispor no seu artigo 

844, caput que a transação não aproveita e nem prejudica senão os que 

nela intervieram, o fato é que no mesmo artigo no parágrafo §3º, resta 

evidente que em se tratando de obrigações solidárias a transação 

extingue a obrigação em relação aos co-devedores. No caso, tendo a 

parte Requerente formulado pedido de indenização por danos materiais e 

morais de forma solidária para ambas, o acordo celebrado com um 

aproveita ao outro, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Requerente 

que pretende auferir duas indenizações pelo mesmo fato. Senão vejamos 

a jurisprudência neste sentido: RECURSO INOMINADO INDENIZATÓRIA 

PERDA DE CONEXÃO POR CULPA DA COMPANHIA AÉREA REALOCAÇÃO 

EM VOO QUE OCASIONOU ATRASO SIGNIFICATIVO NA CHEGADA DA 

AUTORA EM SEU DESTINO FINAL ACORDO REALIZADO ENTRE AUTORA 

E UMA DAS PROMOVIDAS HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA EXTINÇÃO 

DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO IRRESIGNAÇÃO DA PARTE 

AUTORA REQUERIMENTO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM 

RELAÇÃO À CORRESPONSÁVEL IMPOSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO ART. 

844, § 3º DO CÓDIGO CIVIL DEVEDOR SOLIDÁRIO MANUTENÇÃO DO 

DECISUM SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO 1. Pelo princípio da 

adstrição ou congruência, a sentença está vinculada ao pedido inicial. 

Tendo sido invocado, para demandar contra as duas rés, não pode a 

sentença distinguir a conduta de cada devedor, para impor condenações 

separadas a cada um, quando não há pedido expresso da parte autora 

para fazê-lo. 2. A transação operada entre quaisquer dos devedores 

solidários extingue a obrigação em relação ao outro, vez que aquele que 

paga sub-roga-se nos direitos do credor e pode exigir ressarcimento da 

quota paga daquele que não participou do acordo. 3. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos. (TJMT Recurso Inominado 

8020140-06.2018.811.0001- Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado 

em 19/02/2019) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

FIRMADO ENTRE A AUTORA E A 2ª RÉ, FABRICANTE DO PRODUTO. 

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM 

BASE NO ARTIGO 487, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. APELO DA 

AUTOR PLEITEANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS 
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DEMAIS RÉUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO 

REALIZADA COM UM DOS DEVEDORES QUE APROVEITA AOS DEMAIS. 

ARTIGO 844, § 3º DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Art. 18. Os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas". (Art. 18 do CDC); 2. 

"A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela 

intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. (...) § 3o Se entre 

um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação 

aos codevedores. (Artigo 844 do Código Civil); 3. Autor que pleiteou 

condenação solidária. Ausência de requerimento específico em relação a 

determinado réu. 4. A transação celebrada entre um dos codevedores e o 

credor da dívida beneficia aos demais. Inteligência art. 844, § 3º do Código 

Civil. Precedentes do TJRJ. Sentença que, com acerto, julgou extinto o 

processo sem apreciação do mérito quanto ao devedor solidário. 5. 

Precedentes: 0009037-75.2012.8.19.0212 - APELAÇÃO Des (a). LUIZ 

ROBERTO AYOUB - Julgamento: 25/08/2016 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL CONSUMIDOR e 0010828-06.2012.8.19.0204 - APELAÇÃO Des (a). 

CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA - Julgamento: 16/03/2015 - 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL; 0027954-27.2016.8.19.0205 - APELAÇÃO -Des 

(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA - Julgamento: 24/05/2017 - VIGÉSIMA 

QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR 6. Recurso de apelação conhecido 

e desprovido. (TJ-RJ - APL: 00220529020168190206 RIO DE JANEIRO 

SANTA CRUZ REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: JDS ISABELA 

PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 27/09/2017, VIGÉSIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 29/09/2017) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C 

INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A 

AUTORA E A 2ª RÉ, FABRICANTE DO PRODUTO. SENTENÇA QUE 

EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO 

ARTIGO 487, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. APELO DA AUTOR 

PLEITEANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

RÉUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO REALIZADA COM 

UM DOS DEVEDORES QUE APROVEITA AOS DEMAIS. ARTIGO 844, § 3º 

DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

1. "Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 

duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas". (Art. 18 do CDC); 2. "A transação não 

aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga 

respeito a coisa indivisível. (...) § 3o Se entre um dos devedores solidários 

e seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores. (Artigo 844 

do Código Civil); 3. Autor que pleiteou condenação solidária. Ausência de 

requerimento específico em relação a determinado réu. 4. A transação 

celebrada entre um dos codevedores e o credor da dívida beneficia aos 

demais. Inteligência art. 844, § 3º do Código Civil. Precedentes do TJRJ. 

Sentença que, com acerto, julgou extinto o processo sem apreciação do 

méri to quanto ao devedor sol idár io.  5.  Precedentes : 

0009037-75.2012.8.19.0212 - APELAÇÃO Des (a). LUIZ ROBERTO 

AYOUB - Julgamento: 25/08/2016 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR e 0010828-06.2012.8.19.0204 - APELAÇÃO Des (a). 

CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA - Julgamento: 16/03/2015 - 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL; 0027954-27.2016.8.19.0205 - APELAÇÃO -Des 

(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA - Julgamento: 24/05/2017 - VIGÉSIMA 

QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR 6. Recurso de apelação conhecido 

e desprovido.(TJ-RJ - APL: 00220529020168190206 RIO DE JANEIRO 

SANTA CRUZ REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: JDS ISABELA 

PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 27/09/2017, VIGÉSIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 29/09/2017) Desta 

forma, tratando-se de acordo realizado entre o Autor e um dos réus com 

responsabilidade solidária, esse acordo abrange todos os danos sofridos 

pela Requerente, nada mais restando a ser indenizado, bem como 

favorece a ré BANCO BRADESCO S.A., diante da solidariedade existente 

entre eles e em conformidade com o que dispõe o art. 844, § 3º, do Código 

Civil, do que segue que a demanda deve ser extinta em relação às 

codevedoras. Por esta razão, outra alternativa não resta a não ser a 

improcedência dos pedidos em face da Requerida Banco Bradesco e a 

homologação do acordo entabulado. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC, HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes estendendo seus efeitos a todos a 

todas as partes Requeridas e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de 

prosseguimento do feito e condenação da Requerida Bando Bradesco 

S/A. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento 

no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. 

Publicação e intimação em sistema. Canarana, 18 de janeiro de 2020. 

Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-75.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000729-75.2019.8.11.0029. REQUERENTE: ISMAEL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A, BANCO BRADESCO Vistos, etc. 

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95. Depreende-se dos autos que a parte autora, devidamente 

intimada, não compareceu à audiência nem apresentou justificativa, razão 

pela qual deve ser declarada sua contumácia, extinguindo-se o processo, 

na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas. P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo. CANARANA, 16 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-33.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LONDE SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Passivo, 

para querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Canarana-MT, 21 de janeiro de 2020. Jefferson de 

Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-10.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MIGUEL DAMKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000561-10.2018.8.11.0029. REQUERENTE: TIAGO MIGUEL DAMKE 
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REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que a 

parte recorrente teve o pedido de justiça gratuita indeferido; ou não teve a 

justiça gratuita deferida e tampouco requereu o deferimento ou não 

recorreu da sentença quanto a este ponto, e também não comprovou o 

preparo no prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso. Com 

efeito, o art. 42, §1º da Lei 9.099/95 prevê que o preparo deverá ser feito 

independentemente de intimação, isto é, incumbe à própria parte 

recorrente fazê-lo e comprová-lo, sem provocação, razão pela qual não 

se admite complementação intempestiva. Nesse sentido é o Enunciado 80 

do FONAJE prevê que “o recurso Inominado será julgado deserto quando 

não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, não recebo o 

recurso inominado, em razão da deserção. Dou como transitada em 

julgado a sentença nesta oportunidade. Intime-se a parte vencedora para 

formular pedido de cumprimento de sentença no prazo de cinco dias, se 

necessário. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com 

baixa CANARANA, 16 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-21.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE BORTOLUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.S.P.CORREIA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010382-21.2015.8.11.0029. REQUERENTE: ELISABETE BORTOLUZZI 

REQUERIDO: D.S.P.CORREIA - ME Execução – devedor/bens não 

encontrados – art. 53, §4º, Lei 9.099/95 Vistos, etc. Trata-se de 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não foi localizada a parte executada 

para receber a citação ou constatou-se que não há bens penhoráveis, 

após diversas diligências frustradas para tentativa de penhora. Desse 

modo, impõe-se a extinção do processo, com a devolução dos 

documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, da Lei 9.099/95: 

“Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. No 

mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do FONAJE: “A hipótese do § 

4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título 

judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, 

como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome 

do executado no Cartório Distribuidor” e “No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o entendimento 

jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. EXTINÇÃO DO 

FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 4º, DA LEI 

9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de 

cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) A título de argumentação, a parte 

exequente não demonstrou confusão patrimonial ou eventual dolo na 

empresa exequida, sendo certo que a petição de desconsideração da 

personalidade jurídica sem qualquer elementos que indiquem a 

necessidade do instituto não é suficiente para seu deferimento. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução 

dos documentos ao autor. Sem custas e honorários neste grau de 

jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. CANARANA, 16 de janeiro de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-42.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000630-42.2018.8.11.0029. REQUERENTE: REGINALDO ALVES TEIXEIRA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, Ao 

arquivo. CANARANA, 15 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000057-04.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000057-04.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: JACQUELINE SILVA SIQUEIRA 

DE OLIVEIRA EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se alvará para 
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levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada nos autos, se 

necessário. Após, ao arquivo, com baixa CANARANA, 16 de janeiro de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS AURELIO ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000527-35.2018.8.11.0029. REQUERENTE: DOMINGOS AURELIO ALVES 

DE ABREU REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que a parte recorrente teve o pedido de justiça gratuita indeferido; 

ou não teve a justiça gratuita deferida e tampouco requereu o deferimento 

ou não recorreu da sentença quanto a este ponto, e também não 

comprovou o preparo no prazo de 48 horas seguintes à interposição do 

recurso. Com efeito, o art. 42, §1º da Lei 9.099/95 prevê que o preparo 

deverá ser feito independentemente de intimação, isto é, incumbe à própria 

parte recorrente fazê-lo e comprová-lo, sem provocação, razão pela qual 

não se admite complementação intempestiva. Nesse sentido é o Enunciado 

80 do FONAJE prevê que “o recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, não recebo o 

recurso inominado, em razão da deserção. Dou como transitada em 

julgado a sentença nesta oportunidade. Intime-se a parte vencedora para 

formular pedido de cumprimento de sentença no prazo de cinco dias, se 

necessário. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com 

baixa. CANARANA, 16 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-94.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DARCIO RIBEIRO BASTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000342-94.2018.8.11.0029. REQUERENTE: DIVINO DARCIO RIBEIRO 

BASTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Analisando os 

autos, verifico que a parte recorrente teve o pedido de justiça gratuita 

indeferido; ou não teve a justiça gratuita deferida e tampouco requereu o 

deferimento ou não recorreu da sentença quanto a este ponto, e também 

não comprovou o preparo no prazo de 48 horas seguintes à interposição 

do recurso. Com efeito, o art. 42, §1º da Lei 9.099/95 prevê que o preparo 

deverá ser feito independentemente de intimação, isto é, incumbe à própria 

parte recorrente fazê-lo e comprová-lo, sem provocação, razão pela qual 

não se admite complementação intempestiva. Nesse sentido é o Enunciado 

80 do FONAJE prevê que “o recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, não recebo o 

recurso inominado, em razão da deserção. Dou como transitada em 

julgado a sentença nesta oportunidade. Intime-se a parte vencedora para 

formular pedido de cumprimento de sentença no prazo de cinco dias, se 

necessário. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com 

baixa. CANARANA, 16 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8077823-69.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEISE KELY BARBOSA CAPPELLARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8077823-69.2016.8.11.0001. REQUERENTE: GEISE KELY BARBOSA 

CAPPELLARO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Analisando 

os autos, verifico que a parte recorrente teve o pedido de justiça gratuita 

indeferido; ou não teve a justiça gratuita deferida e tampouco requereu o 

deferimento ou não recorreu da sentença quanto a este ponto, e também 

não comprovou o preparo no prazo de 48 horas seguintes à interposição 

do recurso. Com efeito, o art. 42, §1º da Lei 9.099/95 prevê que o preparo 

deverá ser feito independentemente de intimação, isto é, incumbe à própria 

parte recorrente fazê-lo e comprová-lo, sem provocação, razão pela qual 

não se admite complementação intempestiva. Nesse sentido é o Enunciado 

80 do FONAJE prevê que “o recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, não recebo o 

recurso inominado, em razão da deserção. Dou como transitada em 

julgado a sentença nesta oportunidade. Intime-se a parte vencedora para 

formular pedido de cumprimento de sentença no prazo de cinco dias, se 

necessário. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com 

baixa. CANARANA, 16 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000416-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA GONCALVES ROMEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID FERNANDES DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

LEOVERAL FRANCISCO LOPES OAB - MT3549/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000416-51.2018.8.11.0029. REQUERENTE: TELMA GONCALVES 

ROMEIRA REQUERIDO: DEIVID FERNANDES DE JESUS Vistos, etc. 1- 

Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, 

por meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para 

pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, 

com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na 

forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. Não são devidos 

honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de 

sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de Processo Civil), 

consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor ciente de que 

SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de depósito judicial ou 

penhora de bens equivalentes à integralidade do valor devido, é que 

poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 

(Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de que em 

razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma consulta a 

cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), e em caso 

de não serem encontrados bens para penhora, o feito será extinto na 

forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha valor de 

até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 
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advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. CANARANA, 

16 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-53.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RONSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES TIARINI OAB - GO0040312S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL PEIXOTO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000627-53.2019.8.11.0029. REQUERENTE: ANDREIA RONSONI 

REQUERIDO: COMERCIAL PEIXOTO EIRELI - ME Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Depreende-se dos autos que a parte autora, devidamente intimada, não 

promoveu os atos e as diligências que lhe incumbiam, os quais eram 

imprescindíveis para o impulso do feito, razão pela qual deve ser extinto o 

processo, sem resolução de mérito. Por oportuno, cumpre-me ressaltar 

que “A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de 

prévia intimação pessoal das partes”, consoante §1º do art. 51 da Lei 

9.099/95. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. CANARANA, 16 de janeiro de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-24.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ZUPPANI TRANSPORTES LTDA (RECORRENTE)

MARCOS VINICIUS DE SOUZA ALELUIA (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALESSANDRO RIOS OAB - GO20396 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR NEI PEZZINI (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000088-24.2018.8.11.0029. RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DE SOUZA 

ALELUIA, ZUPPANI TRANSPORTES LTDA RECORRIDO: CEZAR NEI PEZZINI 

Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- 

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado ou, não havendo, 

pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, 

e prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de 

cumprimento de sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de 

Processo Civil), consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor 

ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de 

depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à integralidade do valor 

devido, é que poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de 

que em razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma 

consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), 

e em caso de não serem encontrados bens para penhora, o feito será 

extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha 

valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. CANARANA, 

16 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-26.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANELYSE MENDONCA MARGARIDA OAB - MG153019 

(ADVOGADO(A))

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000008-26.2019.8.11.0029. REQUERENTE: SILVANO MACIEL 

DALLABRIDA REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos, Matéria 

preclusa alegada em ID 26104051, visto que já há sentença com trânsito 

em julgado. Apenas a título de argumentação, a audiência de conciliação a 

qual a parte ré alega nulidade, esta compareceu, apresentando inclusive 

contestação nos autos. Causa estranheza tais embargos, visto que a 

petição de ID 23442972 informa o cumprimento das obrigações e requer o 

arquivamento do feito. Assim, CONHEÇO dos embargos e o REJEITO em 

sua integralidade. No mais, aguarde-se o retorno do ofício enviado ao 

Banco do Brasil, em razão do falecimento da parte autora. Sem prejuízo, 

INTIME-SE o(a) patrono(a) da parte autora a fim de informar a existência 

de inventário/arrolamento sumário, no prazo de 05 (cinco) dias. Ciente que 

o silêncio implicará em arquivamento do feito e retorno dos valores 

depositados para a parte ré. CANARANA, 16 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-22.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON WAINER DOS SANTOS BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010369-22.2015.8.11.0029. REQUERENTE: ELIANE SOUZA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ROBSON WAINER DOS SANTOS BARBOSA Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se alvará para 

levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada nos autos, se 

necessário. Determino a liberação de todas as penhoras em excesso e 

restrições oriundas destes autos. Após, ao arquivo, com baixa 

CANARANA, 16 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-10.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTE VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte requerente, na pessoa de sua procuradora, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

05/03/2020, às 13h50min (MT), na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-59.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BIGUELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARIZON LUZ GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO CAETANO DE BRITO OAB - MT0016581S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 22120229, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da audiência de tentativa de conciliação redesignada 

automaticamente para o dia 21/11/2019, às 16h10min, que se realizará na 

Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à 

Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 08 de outubro 

de 2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-59.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BIGUELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARIZON LUZ GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO CAETANO DE BRITO OAB - MT0016581S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte Requerente e Requerida, na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 05/03/2020, às 14h10min (MT), na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000340-27.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR ROBERTO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROCHA FERREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte Requerente, na pessoa de seu procurador, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

05/03/2020, às 14h30min (MT), na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Fórum

Decisão

DECISÃO

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

Chapada dos Guimarães

0749146-50.2019.8.11.0024

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores provenientes de custas 

judiciais relacionados à Guia : 28005860000737960-5, no valor de R$ 

543,53 ( quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos).

Informação da Diretoria do Foro demonstra que foram anexados os 

documentos necessários ao regular processamento da restituição, bem 

como assinala que as mencionadas Guias foram arrecadadas e 

creditadas ao Poder Judiciário de Mato Grosso, pugna pelo deferimento do 

pedido inicial.

Relatei o necessário, passo a decidir.

Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº. 02/2011 do Tribunal 

de Justiça, mais precisamente no Capítulo II, itens 1 a 4, o pedido de 

restituição de custas, quando tratar-se de pessoa física, deve vir 

acompanhado de procuração com finalidade de receber e dar quitação; 

dados do beneficiário; dados bancários do beneficiário e certidão de que 

houve recolhimento indevido, requisitos estes que, de acordo com a 

informação da Central de Administração, foram cumpridos pela 

requerente.

Assim, considerando que as guias referem-se a custas judiciais e que 

estão em ordem os documentos apresentados com a inicial, DEFIRO o 

pedido formulado na inicial, na forma da Instrução Normativa SCA nº 

2/2011 para determinar a restituição dos valores decorrentes de custas 

judiciais, conforme dados da Informação nº 1/2020-DF.

Encaminhe-se este processo ao Departamento de Controle e Arrecadação 

– DCA (TJMT) para processamento da restituição.

Restituídos os valores, ao arquivo com as baixas de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

Chapada dos Guimarães, 16 de janeiro de 2020.

(assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007328-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CRISTIANO GRAEBIN OAB - RS42855 (ADVOGADO(A))

JONAS DANIEL ERCEGO OAB - RS85151 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FARDIM (REQUERIDO)

 

1007328-06.2019.8.11.0037 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o depósito da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado, devendo o depósito da diligência ser realizado 

por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante, ficando ciente de que ficando inerte por mais de 30 (trinta) 

dias, a carta precatória será devolvida, independentemente de 

cumprimento (art. 393 da CNGC). 21/01/2020 ELIANE ROSA CAMPOS 

RODRIGUES Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000822-53.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON BENEDITO PAIXAO COELHO (EXECUTADO)

DIANA CORREIA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S / M T  P R I M E I R A  V A R A 

1000822-53.2019.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 
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em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o 

decurso do prazo para manifestação da parte autora, impulsiono o 

presente feito a fim de que seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC. 

21 de janeiro de 2020 ELIANE ROSA CAMPOS RODRIGUES Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001257-27.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILKA THEREZINHA ZANCHETA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S / M T  P R I M E I R A  V A R A 

1001257-27.2019.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o 

decurso do prazo para manifestação da parte autora, impulsiono o 

presente feito a fim de que seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000870-12.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORCA TOTAL ADMINISTRACAO DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS E BENS 

LTDA (REQUERIDO)

 

1000870-12.2019.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob a certidão do Oficial de Justiça, ficando ciente de que ficando 

inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será devolvida, 

independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002649-02.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN NUNES (REQUERIDO)

SUPERMERCADOS PANELAO LTDA (REQUERIDO)

GUERINO APARECIDO RIGOLON (REQUERIDO)

 

1002649-02.2019.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob a certidão do Oficial de Justiça, ficando ciente de que ficando 

inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será devolvida, 

independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002491-44.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SADI BONATTO OAB - PR10011-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANESIO XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE XAVIER SILVA OAB - PR07406 (ADVOGADO(A))

 

1002491-44.2019.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob a certidão do Oficial de Justiça, ficando ciente de que ficando 

inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será devolvida, 

independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002374-53.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLY DOMBECK FLORIANI OAB - PR25638 (ADVOGADO(A))

ANGELA SAMPAIO CHICOLET MOREIRA KREPSKY OAB - PR24669 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE RIBEIRO OAB - PR76229 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDO ARAUJO DA SILVEIRA (REQUERIDO)

BPNC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

JEFFERSON LUIZ BARBOSA (REQUERIDO)

 

1002374-53.2019.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob a certidão do Oficial de Justiça, ficando ciente de que ficando 

inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será devolvida, 

independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37783 Nr: 173-86.2011.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Marcondes dos santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Maciel da Cruz - OAB:, 

Yuri Porto - OAB:13.896-B / PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO - OAB:9614

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da penhora infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40859 Nr: 2856-96.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaura Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias se 

manifestar nos autos a cerca da certidão de fl. 45, sob pena de 

arquivamento.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103314 Nr: 1160-78.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM DA MATA POUSADA LTDA, TIAGO 

LUIZ FIGUEIREDO NUNES, DEBORA MOREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DOMINGOS SARIOTTO 

- OAB:11362MT

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

DO BRASIL em face de JARDIM DA MATA POUSADA LTDA, TIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO NUNES, DEBORA MOREIRA BORGES, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Realizados alguns atos, as partes realizaram composição amigável da lide, 

pugnando a parte exequente pela sua homologação e extinção do feito 

(ref. 17).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (ref. 17), denota-se que 

a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, como 

estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este 

Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

e, por conseguinte, EXTINGUE o processo em epígrafe, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

CUSTAS “pro rata”, na forma do art. 90, § 2º, do CPC.

 Uma vez que o acordo deixou de estipular a quitação dos encargos de 

sucumbência, cada parte deverá arcar com os honorários dos 

respectivos advogados.

Como houve a renúncia do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE quanto ao 

trânsito em julgado e após cumpridas as providências, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 36987 Nr: 3651-73.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lia Anatercy Gomes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVOILSON FEREIRA MAIA - 

OAB:18522

 DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da petição 

apresentada pela parte executada (fls.54/76), em que aduz a prescrição 

do crédito executado.

2 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 3 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 17 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 50912 Nr: 2133-43.2012.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helenita Rodrigues Pereira

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Considerando o pedido de cumprimento de sentença pela parte 

exequente, INTIME-SE a Fazenda Pública devedora na pessoa de seu 

representante judicial, mediante remessa dos autos em carga, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução de 

sentença, ex vi do artigo 535 do CPC.

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte credora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito 

da defesa oposta pela parte executada.

 4 – Em seguida, façam-se os autos CONCLUSOS para deliberações.

5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Chapada dos Guimarães/MT, 17 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 70768 Nr: 651-55.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Augusto Nulfo de Freitas, Vanessa 

Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:7355, ROSI MARI GIACOMONI BEUX - 

OAB:13469

 Vistos etc.

Considerando a suspeição arguida pelo magistrado titular e juiz natural da 

causa, conforme teor do Ofício n. 64/2019-GAB/2Vara, e, ainda, 

considerando o conflito de pautas, em razão de audiências previamente 

agendadas na Vara que este subscritor é titular, a fim de readequar a 

pauta das audiências da 1ª Vara, do Juizado Especial e das criminais da 

2ª Vara, cancelo, por ora, as instruções processuais, vindo-me 

posteriormente os autos conclusos para designação de nova data.

 Intimem-se as partes a fim de tomar ciência da presente.

Comunique-se/oficie-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105733 Nr: 2195-73.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945

 Vistos etc.

Considerando a suspeição arguida pelo magistrado titular e juiz natural da 

causa, conforme teor do Ofício n. 64/2019-GAB/2Vara, e, ainda, 

considerando o conflito de pautas, em razão de audiências previamente 

agendadas na Vara que este subscritor é titular, a fim de readequar a 

pauta das audiências da 1ª Vara, do Juizado Especial e das criminais da 

2ª Vara, cancelo, por ora, as instruções processuais, vindo-me 

posteriormente os autos conclusos para designação de nova data.

 Intimem-se as partes a fim de tomar ciência da presente.

Comunique-se/oficie-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 112742 Nr: 5233-93.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Siqueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301

 Vistos etc.

Considerando a suspeição arguida pelo magistrado titular e juiz natural da 

causa, conforme teor do Ofício n. 64/2019-GAB/2Vara, e, ainda, 

considerando o conflito de pautas, em razão de audiências previamente 

agendadas na Vara que este subscritor é titular, a fim de readequar a 

pauta das audiências da 1ª Vara, do Juizado Especial e das criminais da 
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2ª Vara, cancelo, por ora, as instruções processuais, vindo-me 

posteriormente os autos conclusos para designação de nova data.

 Intimem-se as partes a fim de tomar ciência da presente.

Comunique-se/oficie-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 112999 Nr: 5338-70.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abel Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405

 Vistos etc.

Considerando a suspeição arguida pelo magistrado titular e juiz natural da 

causa, conforme teor do Ofício n. 64/2019-GAB/2Vara, e, ainda, 

considerando o conflito de pautas, em razão de audiências previamente 

agendadas na Vara que este subscritor é titular, a fim de readequar a 

pauta das audiências da 1ª Vara, do Juizado Especial e das criminais da 

2ª Vara, cancelo, por ora, as instruções processuais, vindo-me 

posteriormente os autos conclusos para designação de nova data.

 Intimem-se as partes a fim de tomar ciência da presente.

Comunique-se/oficie-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 121902 Nr: 3620-04.2019.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almirante Alves de Souza, Anderson Alves 

Murtinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ueber R. de Carvalho - 

OAB:4.754

 Vistos etc.

Considerando a suspeição arguida pelo magistrado titular e juiz natural da 

causa, conforme teor do Ofício n. 64/2019-GAB/2Vara, e, ainda, 

considerando o conflito de pautas, em razão de audiências previamente 

agendadas na Vara que este subscritor é titular, a fim de readequar a 

pauta das audiências da 1ª Vara, do Juizado Especial e das criminais da 

2ª Vara, cancelo, por ora, as instruções processuais, vindo-me 

posteriormente os autos conclusos para designação de nova data.

 Intimem-se as partes a fim de tomar ciência da presente.

Comunique-se/oficie-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 122150 Nr: 3717-04.2019.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Kelle da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:15877

 Vistos etc.

Considerando a suspeição arguida pelo magistrado titular e juiz natural da 

causa, conforme teor do Ofício n. 64/2019-GAB/2Vara, e, ainda, 

considerando o conflito de pautas, em razão de audiências previamente 

agendadas na Vara que este subscritor é titular, a fim de readequar a 

pauta das audiências da 1ª Vara, do Juizado Especial e das criminais da 

2ª Vara, cancelo, por ora, as instruções processuais, vindo-me 

posteriormente os autos conclusos para designação de nova data.

 Intimem-se as partes a fim de tomar ciência da presente.

Comunique-se/oficie-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-70.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000062-70.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:BERNARDO 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEMIR FEGURI, SILVANA DA 

SILVA REZENDE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001489-39.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MAMORE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE TARTARI OAB - MT24742/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA FREITAS PINHEIRO OAB - BA49796 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-29.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JONIVALDO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-44.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO VALENTIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira -Auxiliar Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002015-06.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO DIVINO LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010413-22.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE AUXILIADORA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010413-22.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: ELIETE 

AUXILIADORA BORGES . EXECUTADO: MICHEL SUPLEMENTOS 

ALIMENTARES LTDA . Vistos etc. Intime-se pessoalmente o exequente 

para, em 48 (quarenta e oito) horas requerer o que entender de direito à 

regular tramitação do processo, sob pena de arquivamento. Transcorrido 

o prazo acima sem manifestação, certifique-se e arquivem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-49.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ODILZA DO CARMO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira -Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002396-14.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da proposta ofertada pela parte requerida ID 27911143, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de janeiro de 

2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-97.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001106-61.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSO SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-65.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

C&A MODAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 03/09/2019 Hora: 14:15 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 14 de agosto de 2019. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-65.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

C&A MODAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista petição juntada aos autos IDs 

27928726 e 28065560 informando o pagamento do acordo firmado entre 

as partes. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de janeiro de 2020. Edgar José 

de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-78.2019.8.11.0024

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 264 de 569



Parte(s) Polo Ativo:

LEUTINO PAES DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REICYLA BRUNA OLIVEIRA OAB - MT20623/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-30.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA REGINA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-33.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de janeiro de 2020. 

Edgar José e Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-40.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINA OLIVEIRA SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1000064-40.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:AMANDA 

CRISTINA OLIVEIRA SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARLA 

DA SILVA MIRANDA POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 03/2020-CA

A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Diretora do Foro, Dra. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade, em conformidade com o Provimento 

nº 16/2016/CM c.c. o Edital nº 01/2019-DF deste Juízo, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico nº 10589, em 01/10/2019 e publicado em 

02/10/2019, torna público o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para 

Credenciamento de pessoas físicas nas áreas de Psicologia:

- PSICOLOGIA:

Nome Situação Pontuação Total Colocação

CARINA MITIE ONO CLASSIFICADA 5,00 1º

AMANDA PATRICIA DE JESUS DA SILVA CLASSIFICADA 2,5 2º

ALEXANDRO DE ALMEIDA SOBRINHO CLASSIFICADO 1,6 3º

MARCELO BATISTA PEREIRA GUSTAVO CLASSIFICADO 0,25 4º

JAKELINE PIRES TURQUETI CLASSIFICADA 0,00 5º

Observações:

1) O candidato que pretender interpor recurso, deverá apresentá-lo nos 

dias 27 e 28 de janeiro de 2020, das 12:00 às 19:00h na Central de 

Administração do Fórum de Colider;

2) O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.

3) Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer 

outro meio além do previsto.

Colíder/MT, 20 de janeiro de 2020.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

EDITAL N.º 02/2020-CA

De ordem da Excelentíssima DRA. GISELDA REGINA SOBREIRA DE 

OLIVEIRA ANDRADE, Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de 

Colíder, nos termos do Edital nº 02/2019-CA, de 07/06/2019, 

disponibilizado no DJE 10570, publicado em 05/09/2019, torna público o 

RESULTADO PROVISÓRIO das provas objetivas e prática de sentença 

realizadas no dia 20.10.2019, referente ao Processo Seletivo para 

Credenciamento de Juiz Leigo:

Inscrição Nome do Candidato Prova Objetiva Prova Subjetiva Total 

Classificação

01 SIMONI REZENDE DE PAULA 70,0 80,0 77,50 1º lugar

05 KELLYAN DE SOUZA MARIA 75,0 78,0 77,25 2º lugar

04 DANIELA MARQUES DOS SANTOS 60,0 78,0 73,50 3º lugar

07 DAIANE MATIAS DA SILVA 60,0 65,0 63,75 4º lugar

02 MEIRIELE DE OLIVEIRA LIMA -- -- -- Desclassificada

03 FERNANDA ALVES DA SILVA -- -- -- Desclassificada

06 MAIZA EMANUELY DALAZEM RODRIGUES 70,0 58,0 -- Desclassificada

08 JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA -- -- -- Desclassificada

09 ELAINE ALVES MARÇAL -- -- -- Desclassificada

10 DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO -- -- -- Desclassificada

11 FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA -- -- -- Desclassificada

A candidata que pretender interpor recurso em relação ao Resultado 

Provisório deverá apresentá-lo no prazo de até dois (2) dias úteis após a 

publicação do presente edital;

Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

Colider, 20 de janeiro de 2020.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001172-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY KOPSELL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, acerca dos documentos ( contestação) protocolados pelo 

requerido.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000805-67.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE MARQUETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, acerca dos documentos ( contestação) protocolados pelo 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002013-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, acerca dos documentos ( contestação) protocolados pelo 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000884-12.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PETELER LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que a certidão 

de id. 1010235, já constou que o polo passivo deixou transcorrer o prazo 

para contestar..

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001858-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001858-15.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ADRIANA 

MOREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. 1 – Compulsando os autos, verifico estar pendente de 

realização de estudo socioeconômico, portanto, a fim de dar regular 

prosseguimento ao feito, CUMPRA-SE o item “5” da decisão de ID 

16319788. 2 – Após, com a juntada do estudo, INTIMEM-SE as partes para 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se. 3 – Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público para, querendo, como fiscal da ordem jurídica, manifestar pelo que 

entender de direito. Às providências. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002027-02.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN ANDRADE DE OLIVEIRA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, acerca dos documentos ( contestação) protocolados pelo 

requerido.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98625 Nr: 1210-23.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA - INSS - OAB:

 Ex positis, ACOLHO a pretensão da parte autora, razão porque JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença ao autor, Sr. 

Vicente Pereira dos Santos, desde a data da entrada do requerimento 

administrativo (DER – 29/09/2015 – fl. 44v.), no valor do 

salário-de-benefício reajustado pelos índices de correção dos benefícios 

previdenciários, devidamente atualizado.Destarte, sintetizo os parâmetros 

para implantação do benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, 

“g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010:Número do CPF: 

503.124.489-53.Nome da Mãe: Mercedes Pereira dos Santos.Nome do 

segurado: Vicente Pereira dos Santos.Endereço do segurado: Rua 

Violetas, n. 350, Bairro Celídio Marques, Setor Oeste, Centro – 78.500-000, 

Colíder/MT.). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 20 de janeiro 

de 2020.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92970 Nr: 1301-50.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, LUIZ FERNANDO LOPES - OAB:MT 19.949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Auxílio-Doença c/c 

conversa em Aposentadoria por Invalidez formulado por Sueli Gomes 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS em face da ausência 

dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Outrossim, nada obstante tenha este Juízo durante o trâmite 

processual ter entendido ser possível o deferimento da tutela antecipada 

para receber o benefício de auxílio-doença (r. decisão de fl. 83), neste 

momento deflui-se dos autos, em especial ao laudo médico pericial, que os 

pressupostos para sua manutenção estão ausentes, motivo pelo qual, 

REVOGO-A. Por fim, ante a revogação da tutela antecipada, OFICIE-SE 

com URGÊNCIA o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento às Demandas Judiciais para cessar o benefício de 

auxílio-doença que havia sido implantado em favor da autora mediante 

ordem judicial, caso já não tenha feito.Neste passo, cumpre consignar que 

“não há que se falar em devolução de parcelas recebidas pela parte 

autora, a título de benefício de auxílio-doença, tendo em vista sua natureza 

alimentar e a boa-fé do demandante, além de terem sido recebidas por 

força de determinação judicial”. (TRF-3 - AC 0034577-38.2012.4.03.9999 – 

Décima Turma – Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento, jul. 5 

de março de 2013). 4 - CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do 

§3º, art. 98 do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita, na forma da lei. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 20 

de janeiro de 2020.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99247 Nr: 1651-04.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIDIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1651-04.2016.811.0009.

Código do Apolo: 99247.

Chamo o feito à ordem.

1 - Em que pese à parte autora tenha apresentado o requerimento 

administrativo do benefício pretendido (fl. 35), não há informações nos 

autos de que exista negativa à pretensão por parte da Autarquia 

Previdenciária, conforme determinação no Recurso extraordinário n. 

631.240 do Supremo Tribunal Federal.

Deste modo, INTIME-SE a parte autora para, querendo, juntar novo 

comprovante de requerimento do benefício deferido ou indeferido na via 

administrativa, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de extinção do feito.

 Por fim, após tudo cumprido e devidamente certificado, façam os autos 

conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Colíder/MT, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90567 Nr: 3423-70.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRA DEVANICE BRAGHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.: 3423-70.2014.811.0009

Código n.: 90567.

Vistos, etc.

1 – Diante da interposição de recurso de apelação (fls. 90/93), bem como 

das contrarrazões (fls. 97/105), CETIFIQUE-SE acerca da tempestividade e 

REMETAM-SE os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, grafando as nossas melhores homenagens.

2 - Inobstante o pleito de fls. 95/96, verifica-se que o presente feito 

encontra-se em fase recursal, motivo pelo qual, deixo por ora de 

analisá-lo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Colíder/MT, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49199 Nr: 2999-38.2008.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA HENRIQUE PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 299-38.2008.811.0009

Código nº: 49199.

Vistos, etc.

1 - Não obstante o pleito de fls. 131/133, o presente feito, encontra-se em 

fase recursal, devendo para tanto, a parte autora caso pretenda, buscar a 

via adequada para o cumprimento da tutela antecipada concedida na r. 

sentença. Motivo pelo qual, INDEFIRO.

2 - Interposto o recurso de apelação (fls. 126/130), CETIFIQUE-SE acerca 

da tempestividade e INTIME-SE a parte apelada para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1.010, 

§2º, do CPC), INTIME-SE o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Por fim, REMETAM-SE os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, grafando as nossas melhores homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Colíder/MT, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86877 Nr: 356-97.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 356-97.2014.811.0009.Código do Apolo: 86877.FUNDAMENTO E 

DECIDO.I) Compulsando os autos, verifica-se que houve a cessação do 

benefício previdenciário que fora concedido na r. sentença de fls. 82/84, o 

que inclusive no r. acórdão de fls. 99/101, ficou consignado: “Para evitar 

maiores prejuízos à parte autora, que não concorreu para a demora na 

solução do direito aqui vindicado, e diante do caráter alimentar do 

benefício, fica mantida a antecipação da tutela, acaso concedida” ou seja, 

não fixando prazo para cessá-lo.À vista disso, DETERMINO seja oficiado o 

INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento a 

Demandas Judiciais, para que RESTABELEÇA o benefício concedido à 

autora em sentença (fls. 82/84) e, também, mantido no r. acórdão de fls. 

99/101, Não obstante a Autarquia tenha apresentado contestação às fls. 

43/47, verifica-se que esta não contesta o mérito da ação, mas tão 

somente o interesse de agir da parte autora por falta de requerimento 

administrativo. Desse modo, tendo a parte autora apresentado o 

respectivo comprovante de indeferimento do benefício na via 

administrativa (fls. 110/111), em observância as determinações do r. 

acórdão de fls. 99/101, bem como nas regras de transição contida no 

Recurso extraordinário n. 631240 do Supremo Tribunal Federal, INTIME-SE 

a Autarquia ré para, querendo, apresentar contestação de mérito no prazo 

legal.III) Em seguida, sendo apresentada contestação, INTIME-SE a parte 

autora para impugnar a contestação. IV) Após, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação das partes, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 20 de janeiro de 

2020.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88464 Nr: 1676-85.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ASTUN BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Autos nº: 1676-85.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 88464.

Vistos, etc.

1) Tendo em vista que a parte autora já se manifestou acerca do laudo 

médico pericial aportado aos autos às fls. 99/104 e, considerando a 

manifestação de fl. 110, CUMPRA-SE o item 4 da r. decisão de fls. 88/90, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 267 de 569



intimando a requerida para se manifestar, no prazo de cinco (05) dias.

 2) Após, conclusos.

Às providências.

Colíder/MT, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95928 Nr: 3249-27.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMILDO DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.187-A

 Autos n.º:3249-27.2015.811.0009.Código Apolo n.º: 95928.Vistos etc.Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, rejeito 

as preliminares arguidas, para JULGAR PARCIALMENTE PROCENTE o 

pedido formulado na inicial, para condenar a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A, ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do seguro 

obrigatório de veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária a 

partir do sinistro, devendo ser reduzido o quantum de R$2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), haja vista que foi 

devidamente comprovado o pagamento pela via administrativa (fl. 95 - 

verso), sob pena de enriquecimento ilícito.3 – CONDENO a parte requerida 

a pagar custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação ora arbitrada.4 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.Preclusas 

as vias recursais e nada sendo requerido, AO ARQUIVO, com as 

anotações e baixas devidas.Colíder/MT, 20 de janeiro de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001822-36.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ROBERTO MANIEZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001822-36.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: 

APARECIDO ROBERTO MANIEZZO POLO PASSIVO: Nome: Estado de Mato 

Grosso Nome: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Nome: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) Requerente(s), através do(a) advogado(a), para, querendo, 

manifestar-se acerca das Contestações IDs. 26349229, 27221184 e 

27415858, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002098-67.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HUNO COSTA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMANTHA GOLDBERG AUGUSTO OAB - SP311041 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002098-67.2019.8.11.0009. REQUERENTE: HUNO COSTA ALVES 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os seus devidos efeitos. 

DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Colíder-MT, 10 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-32.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERREIRA EUFRASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000074-32.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:TATIANE 

FERREIRA EUFRASIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE ALVES 

MARCAL POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010446-57.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Despacho Vistos, etc. Diante da 

comprovação de pagamento da RPV (ID: 25195836), não havendo mais 

pendências, ARQUIVE-SE. Às providências. Cumpra-se. Colíder/MT, 25 de 

novembro de 2019. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-84.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO DE SOUZA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000077-84.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:HOMERO DE 

SOUZA MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE ALVES 

MARCAL POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 13:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57345 Nr: 1628-34.2011.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte EXEQUENTE, da 

Decisão Judicial do dia 16/01/2020, cujo teor segue transcrito: “Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA em face de MUNICIPIO DE COLÍDER - ESTADO DE MATO 

GROSSO, nos termos das razões expostas na peça de ingresso. O 

processo se encontra na fase de cumprimento de sentença. Verifica-se 

que a parte executada procedeu ao pagamento da condenação imposta, 

razão pela qual a parte exequente pleiteou o levantamento de valores, que 

foi deferido pelo Juízo.

Intimada para requerer o que entender de direito, a parte exequente se 

manifestou informando adimplemento da divída. É O SUSCINTO 

RELATÓRIO. DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte executada, 

impõe-se a extinção da presente ação em face da quitação da dívida. 

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita. Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui 

que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença. É o caso 

presente. A dívida exequenda foi devidamente paga pela parte executada, 

conforme a prova colacionada aos autos. Em face do cumprimento da 

obrigação de pagar quantia certa, desnecessária se torna a continuidade 

da prestação jurisdicional executiva. Ressalte-se que, tendo em vista a 

quitação da dívida, os bens ou valores possivelmente constritos devem 

ser desbloqueados. Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o 

processo, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e 

determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos neste 

processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95).

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, 

com as devidas baixas na distribuição e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56473 Nr: 766-63.2011.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte EXEQUENTE, da 

Decisão Judicial do dia 17/01/2020, cujo teor segue transcrito: “Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA em face de MUNICIPIO DE COLÍDER - ESTADO DE MATO 

GROSSO, nos termos das razões expostas na peça de ingresso. O 

processo se encontra na fase de cumprimento de sentença. Verifica-se 

que a parte executada procedeu ao pagamento da condenação imposta, 

razão pela qual a parte exequente pleiteou o levantamento de valores, que 

foi deferido pelo Juízo. Intimada para requerer o que entender de direito, a 

parte exequente quedou-se inerte. É O SUSCINTO RELATÓRIO. DECIDO. 

Com o pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a extinção da 

presente ação em face da quitação da dívida. Aduz o art. 924, inciso II, do 

CPC, que se extingue a execução quando a obrigação for satisfeita. 

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença. É o caso presente. A dívida 

exequenda foi devidamente paga pela parte executada, conforme a prova 

colacionada aos autos. Em face do cumprimento da obrigação de pagar 

quantia certa, desnecessária se torna a continuidade da prestação 

jurisdicional executiva. Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da 

dívida, os bens ou valores possivelmente constritos devem ser 

desbloqueados. Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, 

com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e determino o 

desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos neste processo. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos, com as devidas baixas na distribuição e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS”.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001678-48.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

acerca dos documentos juntados nos autos no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001684-55.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001510-46.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

U. G. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. B. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 
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portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

polo ativo para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender pertinente e de direito.

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

Processo Número: 1001656-87.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

polo ativo para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente e de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001672-41.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-89.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE ALIEVE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE BERNARDI CERVI - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000024-89.2020.8.11.0046. AUTOR(A): 

ROQUE ALIEVE REU: DENISE BERNARDI CERVI - ME Vistos em 

substituição. Cadastre a prioridade na tramitação processual no sistema 

Pje – art. 1.048, I, CPC. Da assistência judiciária gratuita. Considerando o 

que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os documentos acostados aos 

autos, tenho por bem em deferir os benefícios da assistência judiciária 

gratuita em favor da parte autora, pois a meu ver a parte autora 

demonstrou no presente momento não possuir recursos financeiros 

suficientes para arcar com as custas processuais, sem prejuízo de 

posterior análise se não restar mais presente a hipossuficiência de 

recursos. Cite-se a parte requerida no endereço acostado nos autos para 

comparecer na audiência de conciliação que designo para o dia 

03/03/2020 às 13h00min. Caso haja desinteresse na realização da 

audiência deverá a parte requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC 

manifestar seu desinteresse por petição apresentada nos autos com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. Cientifique-se 

as partes que a audiência será realizada na sala do juizado especial deste 

juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334, CPC. Cientifique-se na mesma ocasião as 

partes que o não comparecimento injustificado na audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça passível de ser 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida nos termos do art. 334,§1º, CPC. Na data aprazada para a 

audiência as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos e, que a parte poderá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir [art. 

334, §10, CPC]. Notifique-se o conciliador/mediador/Cejuscc deste juízo a 

data para qual foi designada a audiência. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 15 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000014-45.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA BUFFON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Outros Interessados:

SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000014-45.2020.8.11.0046. AUTOR(A): 

EDNA APARECIDA BUFFON REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A. Vistos em substituição. Trata-se de ação de conhecimento interposta 

por EDNA APARECIDA BUFFON contra BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. todos devidamente qualificados. Aduziu em síntese 

que ao verificar seu contracheque e conta-bancária constatou a 

existência de empréstimos bancários realizados sem a sua anuência. 

Requereu deste modo, tutela de urgência para o fim de serem suspensos 

os empréstimos bancários realizados sem a sua autorização. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Da 

assistência judiciária gratuita. Considerando o que dispõe o art. 99, §2º, 

CPC, bem como os documentos acostados aos autos, tenho por bem em 

deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte 

autora, pois a meu ver a parte autora demonstrou no presente momento 

não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo de posterior análise se não restar mais 

presente a hipossuficiência de recursos. da tutela de urgência. Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (grifos nossos). Desta maneira no que tange à 

probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência 

tem se manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita 

prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da parte 

autora que comprove que não celebrou o empréstimo discutido nos autos, 

mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a cobrança de valores 

oriundo de empréstimo que em tese não celebrou lhe causa prejuízos de 

ordem material. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há 

óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da 

parte autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a 

quo ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do Código de Processo 

Civil, DETERMINO: que a Promovida BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A. suspenda os descontos dos empréstimos consignados apontado 

pela autora nos valores de R$ 140,31 (cento e quarenta reais e trinta e um 

centavos) e R$ 78,00 (setenta e oito reais) devendo para tanto, realizar as 

suas expensas e todas as diligências legais e possíveis para solucionar o 

imbróglio até ulterior deliberação deste juízo. Oficie-se ao SEGES – 

Secretaria de Gestão do Estado de Mato Grosso para que proceda com a 

suspensão dos descontos em folha no benefício do autor no que diz 

respeito ao empréstimo discutido nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Deixo de fixar multa por descumprimento em razão do ofício que será 

expedido diretamente a parte requerida. Cite-se a parte requerida no 

endereço acostado nos autos para comparecer na audiência de 

conciliação que designo para o dia 03/03/2020 às 13h30min. Caso haja 

desinteresse na realização da audiência deverá a parte requerida nos 

termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse por petição 

apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência. Cientifique-se as partes que a audiência será realizada 

na sala do juizado especial deste juízo. Consigno que a citação deverá 
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ocorrer com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi 

designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC. 

Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC. Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC]. Notifique-se o 

conciliador/Cejuscc deste juízo a data para qual foi designada a audiência. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 17 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000618-74.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALBERTO MUHL (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 8º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente a comprovar a 

distribuição da carta precatória no juízo deprecado.

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

Processo Número: 1001864-71.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

T. V. J. (AUTOR(A))

K. D. S. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVALDA SOUZA SILVA OAB - 040.370.841-98 (REPRESENTANTE)

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. J. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001864-71.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): K. D. S. J., T. V. J. REPRESENTANTE: SIVALDA SOUZA SILVA 

REU: JOSÉ AMADEUS JOBINS Vistos em substituição. Considerando que a 

data agendada anteriormente não é dia útil, redesigno a presente 

solenidade para o dia 27 de fevereiro de 2020 às 13h:00min. Intimem-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 15 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em substituição 

legal

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

Processo Número: 1000038-73.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. S. (AUTOR)

S. M. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. S. (REU)

Outros Interessados:

THAIS SILVA MACIEL OAB - 004.966.551-08 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000038-73.2020.8.11.0046. AUTOR: S. 

M. S., M. M. S. REU: PABLO RAFAEL SCHMITZ Vistos em substituição. 

Determino a emenda da inicial, para o fim de que, a parte exequente 

apresente nos autos o termo de acordo extrajudicial devidamente 

assinado pelos acordantes, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 16 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002246-64.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARSANGO & PASA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CLEYTON HABECH OAB - SC28252 (ADVOGADO(A))

LEANDRO BALDISSERA OAB - SC30293 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CARLOS LOREGIAN (REQUERIDO)

REPRESENTACOES E SERVICOS LOREGIAN EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002200-75.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ADRIANO DE LARA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DUARTE DE ARAUJO OAB - MT25807/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

J. D. S. D. L. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002200-75.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: MARCIO ADRIANO DE LARA ROSA REQUERIDO: JULIA DE 

SOUZA DE LARA ROSA, KELY DE SOUZA LIMA Vistos. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no 

caso dos autos não se admite a autocomposição (CPC art. 334, §4º), 

cite-se o requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Defiro o pedido do 

benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 

1060/50 e do artigo 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 145199 Nr: 62-21.2020.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3J - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, JOSÉ 

CARLOS PAGANI DE LIRA, RITA DE CASSIA TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIANE ROSSETTO STEFFEN - 

OAB:13371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Determino que a parte autora no prazo de 15 dias:

1)Comprove a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou recolha as custas processuais;

2)Proceda com a emenda à inicial, retificando o valor da causa 

considerando que o valor da causa em embargos à execução deve ser 

fixado levando-se em conta o proveito econômico pretendido que, em 

caso de eventual procedência, será a diferença entre o valor da 

execução e o quantum que o embargante reconhece como devido.

Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento ocasionará 

no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, 

paragrafo único, CPC e, no caso de não recolhimento o processo será 
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extinto sem resolução do mérito nos moldes do art. 102, parágrafo único, 

CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 130187 Nr: 6299-42.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Vistos em substituição.

Tendo em vista o teor do Ofício nº. 504/2019 (ref. 56), determino que a 

serventia solicite data para realização de audiência por videoconferência, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Em caso de não atendimento, autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138294 Nr: 3193-38.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA RAMAZOTTI BEDUSCHI, ADRIANA 

GUIMARAES ROSA, JÚLIO CÉSAR FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte ré, para apresentar alegações 

finais, tendo em vista que o Ministério Público já apresentou.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 11485 Nr: 1583-94.2003.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PAULO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1583-94.2003.811.0046

Código: 11485

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Denunciado: DANIEL PAULO SILVA

Vistos.

Considerando que este magistrado encontra-se cumulando os processos 

relacionados à Primeira Vara desta Comarca, até a designação de outro 

magistrado.

Considerando a audiência de instrução e julgamento marcada para a data 

de 24 de janeiro de 2020, às 14h00min, nos autos de Código 140599, 

oriundos da Segunda Vara, cujos réus encontram-se presos na Cadeia 

Pública deste município, fazendo com que tal feito tramite com maior 

prioridade.

Considerando os autos de Códigos 84910, 84911, 84912, 84913, que 

tratam da Comissão de Assuntos Fundiários dos municípios de 

Comodoro-MT, Campos de Júlio-MT, Nova Lacerda-MT e Rondolândia-MT, 

nos quais já houve redesignação de audiência para a data de 24 de 

janeiro de 2020, às 13h30min, sendo os interessados residentes em 

outros municípios desta Comarca.

Pelo exposto, redesigno a sessão de julgamento de júri para a data de 29 

de maio de 2020, às 08h30min.

Intime-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Comodoro-MT, 20 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64522 Nr: 2687-72.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FLORES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

COMODORO PREVI, BERENICE MANZANO C. OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979/MT, MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - OAB:OAB/MT 

24650/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299/MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Vistos em substituição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença interposto por Eva Flores Monteiro 

em face de Fundo Municipal de Previdência Social Comodoro – PREVI e 

Berenice Manzano C. Oliveira, todos devidamente qualificados.

Comprovante de pagamento às fls. 341/342.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que foram satisfeitas todas as obrigações dos presentes 

autos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, 

II, c/c art. 925, ambos do CPC.

Proceda-se com a liberação de eventuais bens ou valores constritos nos 

autos por decisão judicial.

 Cumpridas todas as determinações e, com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

P. I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79364 Nr: 2928-75.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE TEIXEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCYLA NAVARRO MARINHO SILVA, 

ALESSANDRA MARINHO DE OLIVEIRA, JOSÉ JARBAS EVANGELISTA DE 

SOUZA MACIEL, MAILA SUZAMAR DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiros ajuizados por LUCILENE TEIXEIRA 

LOPES em face de PRISCYLA NAVARRO MARINHO SILVA.

Audiência de justificação realizada em fls. 240/244, onde foi deferida a 

liminar de reintegração de posse.

À fl. 285 Alessandra Marinho de Oliveira Silva e José Jarbas Evangelista 

de Souza foram incluídos no polo passivo da presente ação.

 Pryscila Navarro Marinho Silva apresentou contestação à fl. 294.

Certidão atestando o decurso de prazo para a embargada Alessandra 

Marinho de Oliveira Silva apresentar contestação à fl. 311.

Contestação por negativa geral de José Jarbas à fl. 319.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto, não havendo preliminares a serem 

analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Consigno que o ponto controvertido já foi fixado em decisão de fl. 327.

Ademais, DEFIRO a produção da prova testemunhal, designando audiência 

de instrução e julgamento para o dia 10 de março de 2020, às 14h00min.

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentarem rol testemunhal devendo ser observado o previsto no 

[art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao 
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advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

Intime-se.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 133664 Nr: 1081-96.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR RODRIGO MAIORINO, HELLEN 

RAYANNE ROCHA, FLAVIO JOSÉ DOS SANTOS, THIAGO NERI PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599, JUAREZ VASCONCELOS - OAB:5.460-B

 Vistos em substituição.

Juntadas todas as peças necessárias, DETERMINO que os autos sejam 

remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com 

as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61031 Nr: 2834-35.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR MOREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal instaurada com a finalidade de apuração do delito 

previsto no artigo 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo como 

indiciado JÚLIO CEZAR MOREIRA DE ARAUJO.

É o relato do necessário.

Decido.

O crime em tela possuía como lapso prescricional 04(quatro) anos, 

conforme redação do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Compulsando os autos, observo que o fato ocorreu em 01/09/2012, sendo 

que em 27/06/2016 (ref. 27), o feito foi suspenso nos termos do artigo 

366, do CPP, decorrendo, portanto, aproximadamente 3 (três) anos e 9 

(nove) meses.

Pois bem. Verifico que em 21/05/2018 (ref. 30) o denunciado compareceu 

espontaneamente em cartório, oportunidade em que foi citado da presente 

ação, dando continuidade ao prazo prescricional que se encontrava 

suspenso.

 Desta forma, da data do fato (01/09/2012) até a data da suspensão do 

processo (27/06/2016), somando-se com o prazo decorrido após a 

citação do denunciado (21/05/2018), decorreu prazo superior ao lapso 

prescricional de 04 (quatro) anos.

Consigno que até o momento não houve o recebimento da denúncia ou 

qualquer outra causa interruptiva da prescrição.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, IV, c/c artigo 109, inciso 

V, ambos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

DOMINGOS PAULO CARDOSO, qualificado nos presentes autos e, em 

consequência, determino o arquivamento dos autos.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67702 Nr: 1262-73.2014.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ NUNES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1261-73.2014.811.0046

Código nº 67702

Requerente: LUIZ NUNES DA CUNHA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos.

Tendo em vista que o requerente comprovou nos autos não ter pactuado 

qualquer empréstimo, bem como não há contratos de cartões ativos ou 

suspensos para aquele benefício, defiro o pedido retro.

Intime-se pessoalmente a Autarquia Federal, na pessoa de seu 

responsável, para reativar o benefício previdenciário concedido, no prazo 

de 05 dias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento no valor 

de R$1.000,00 (mil reais), ou comprovar que já reimplantou o referido 

benefício.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 20 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 131805 Nr: 361-32.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON DO NASCIMENTO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

Uma vez apresentada a defesa do réu, não sendo o caso de trancamento 

da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular 

prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 27/01/2020, às 14h00min.

Intime-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição 

não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do 

art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que 

couber, das peças elencadas na C.N.G.C.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para a 

realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 140064 Nr: 4063-83.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME MULLER CALIARI, JESSICA 

FERREIRA DOS SANTOS, DAIR FERREIRA DOS SANTOS, EDSON SOUZA 

ROSARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA 

GROTA - OAB:11343-B/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. 

DO PEDIDO DE VISITA DA ACUSADA JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS 

AO DENUNCIADO GUILHERME MULLER CALIARI.Indefiro o pleito, haja vista 
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ambos terem sido denunciados concomitantemente neste feito pelos 

delitos de tráfico e associação. DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.Uma vez apresentada a defesa dos réus, 

não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.Nos termos 

do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução 

e Julgamento para o dia 30/01/2020, às 16h15min.Intimem-se os acusados, 

as defesas, o Ministério Público e as testemunhas arroladas.Havendo 

necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o prazo de 

30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição não 

implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 

222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que couber, 

das peças elencadas na C.N.G.C.Cumpra-se, expedindo-se os demais 

expedientes necessários para a realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20981 Nr: 2057-60.2006.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDAS ZAIAS, ADENIR ALVES ZAIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMARCIO DOS SANTOS SANTANA, HERILIO 

ALVES SANTANA, JANDIRA DOS SANTOS SANTANA, CARLOS 

ROBERTO DE SOUZA, EDIO BORBA DE CASTRO, ORTENCIA BUENO DE 

ALMEIDA, EDSON FIRMINO DA SILVA, MANOEL DOS REIS BARBOSA 

FILHO, JOAQUIM DAS DORES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado, para que 

providencie a retirada da carta precatória expedida a fim de inquirir a 

testemunha, ORTÊNCIA BUENO DE ALMEIDA, na comarca de Vilhena/RO; 

bem como efetue a sua distribuição naquele juízo deprecado, 

comprovando nestes autos os seus andamentos.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67850 Nr: 1369-20.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON JULIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - 

OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

De proêmio, ante a ausência de Defensor Público, bem como não há 

procuração da advogada atuante nos autos, nomeio para defender os 

interesses do denunciado o Dr. Lucas Alberto Tostes Correa, OAB/MT 

23.071-B, sendo que os honorários serão arbitrados ao final do processo.

Tendo em vista que o denunciado, embora devidamente intimado, não 

compareceu à esta solenidade, decreto-lhe sua REVELIA, nos termos do 

art. 367, do CPP.

Defiro o requerimento da defesa, abrindo vistas para apresentação de 

alegações finais escritas.

Após, conclusos para sentença.

SAEM OS PRESENTES INTIMADOS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69545 Nr: 2669-17.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN GODOI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Tendo em vista que não houve a intimação do advogado constituído às fls. 

44 dos autos, abro vistas à defesa para que se manifeste.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79831 Nr: 3117-53.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR OLIVEIRA DE MORAIS, DIRCEU GIL 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

De proêmio, ante a ausência de Defensor Público, nomeio para defender 

os interesses do denunciado o Dr. Lucas Alberto Tostes Correa, OAB/MT 

23.071-B, sendo que os honorários serão arbitrados ao final do processo.

Homologo a desistência da testemunha Diego da Conceição Morais e 

Natália da Silva Fernandes.

Tendo em vista a justificação apresentada pelos policiais civis, designo 

audiência de instrução para o dia 02 de março de 2020, às 14h45min.

Oficie-se a Delegacia de Polícia Civil de Comodoro-MT.

SAEM OS PRESENTES INTIMADOS.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138283 Nr: 3186-46.2019.811.0046

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIGORIO E GRIGORIO TRANSPORTES 

RODOVIARIO LTDA EPP, ANDERSON GOMES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SGARBI - 

OAB:26731/B

 Impulsiono o presente feito para intimar os autores dos fato, através de 

seu patrono para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138422 Nr: 3263-55.2019.811.0046

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTH VICENTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Impulsiono o feito para intimar o autor do fato, através de seu patrono 

para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no 

prazo legal.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 7/2020-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,
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 CONSIDERANDO que a servidora Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão , 

matrícula 32.577 , Analista Judiciária PTJ, designada Gestora Judiciári a da 

2ª Vara desta Comarca, esteve afastada de suas funções por motivo de 

atestado m édico no dia 17 de janeiro de 2020;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora CAMILA COUTINHO RIBEIRO, matrícula n. 41090, 

Analista Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária em 

Substituição Legal, no dia 17 de janeiro de 2020;

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

Jaciara-MT, 21 de janeiro de 2020

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001762-60.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPORIO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001871-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000105-49.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA OAB - MT23525/O 

(ADVOGADO(A))

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000105-49.2020.8.11.0010. Vistos etc. 

Observa-se a divergência na distribuição dos autos, visto que o feito foi 

destinado ao Juizado Especial, mas distribuído ao Juízo da 1ª Vara. Desta 

forma, determino que a parte requerente se manifeste, no prazo 

impreterível de 05 (cinco) dias, acerca do endereçamento da peça inicial, 

sob pena de remessa dos autos ao Juizado Especial. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 21 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000093-35.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS 

LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

FLAVIA CRISTINA THAME OAB - SP214309 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDI LAMAR BARBOSA ROCHA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000093-35.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Analisando os autos, verifico a ausência de comprovante de recolhimento 

de custas. Portanto, intime-se a parte interessada para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judicias referentes a presente missiva no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução nos termos do artigo 

390 da CNGC. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jaciara/MT, 21 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001282-82.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMA FERRAZ PEREIRA OAB - MT0018621-O (ADVOGADO(A))

VICTOR ADRIANI ANANIAS OAB - MT21268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POUSADA RUBINHO EIRELI (REQUERIDO)

WESLEY KELVE FERREIRA BOTELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001282-82.2019.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Compulsando os autos verifico que o AR acostado à ID. 23166058 foi 

recebido por pessoa diversa do requerido. Assim, como forma de evitar 

futura arguição de nulidade processual, cite-se o requerido, via Oficial de 

Justiça, nos termos do despacho inicial. Após, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de ID. 26458398. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 21 

de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003365-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003365-71.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Deparo-me com aparente litispendência entre o presente feito e aquele de 

autos nº 1002003-37.2019.4.01.3602, em trâmite perante a 2ª Vara 

Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT. 

Portanto, em observância ao princípio da vedação da prolação de decisão 

surpresa (positivado no artigo 9º do CPC), intime-se o autor para se 

manifestar sobre a possível litispendência no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 21 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000052-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RIBEIRO PEREIRA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001092-22.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA RODRIGUES MASSON TONELLO (REQUERENTE)

L. M. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA RODRIGUES MASSON TONELLO OAB - MT13765/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Traga a autora, em 03 dias, comprovante processual da 

interposição do AI. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 21 de janeiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001091-37.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO TONELLO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA RODRIGUES MASSON TONELLO OAB - MT13765/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Traga a autora, em 03 dias, comprovante processual da 

interposição do AI. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 21 de janeiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000500-75.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELZITA DOS SANTOS BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT11677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO WOLF LANGNER (REU)

EDVALDO SOUZA LANGNER (REU)

Outros Interessados:

EVERTON ASSOLINI FERREIRA (CONFINANTES)

CELIA GONCALVES DA SILVA CORDEIRO (CONFINANTES)

DELZUITA SILVA DE ALMEIDA (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA HELENA LUIZ DIONÍSIO (CONFINANTES)

LUCIENE ALVES MOREIRA (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Vista ao curador especial, como determinado no despacho 

inicial. Após, vista ao MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 28497 Nr: 1713-85.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIEVON MIRANDA DA SILVA, FABIANA 

CAMILO CRUZ DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de analisar os pedidos da exequente de fl. 104, determino que 

traga, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de pesquisa de bens 

junto ao CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços 

Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso) e DETRANNET ou 

PROCOB.

Após, voltem os autos conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 14 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 986 Nr: 43-32.1997.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CASOLA, ADIR ENAR DE VLIEGER, 

ARISTEU BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, 

RODRIGO LEMOS CURADO - OAB:27.638/GO

 Vistos, etc. Inicialmente, conforme se depreende dos autos o bloqueio 

eletrônico do débito foi autorizado e efetuado consoante ref. 244/245, 

datado de 23 de setembro de 2019, porém, não foram encontrados 

valores disponíveis para bloqueio.Diante disso, à ref. 248 a parte 

exequente requer novamente penhora online.Entendo que, caso a penhora 

online seja negativa ou irrisória, deve o credor indicar bens passíveis de 

penhora.......FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido 

formulado na pela parte exequente à ref. 248, referente ao novo pedido de 

penhora online.Ainda, SUSPENDO a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, 

durante o qual se suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do Art. 921, do 

CPC)......Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que 

sejam encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos 

autos (§2º, do art. 921, do CPC).Os autos serão desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do CPC).No entanto, transcorrido o 

prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, sem manifestação da 

parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 14 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50196 Nr: 2004-80.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BULAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Levando em conta o caráter alimentar da verba, ENCAMINHE-SE a 

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS – APSADJ, na 

Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 9º Andar, Cuiabá, OFÍCIO 

DETERMINANDO A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO previdenciário contido 

nos autos, no prazo improrrogável de 15 dias, devendo ser encaminhado 

juntamente com documentos pessoais da parte autora, e com cópia da 

sentença e eventuais acórdãos, sob pena de multa diária que arbitro em 

R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de eventual crime de desobediência 

por parte do responsável.

Instrua o supracitado ofício com os documentos necessários para o 

cumprimento da medida.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 15 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97787 Nr: 5053-56.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX JOEL RUSSI, ANDREIA WAGNER, 

ALEXANDRE RUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 

OAB/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para apreciar a 

impugnação à penhora, apresentada à ref. 68, bem como as demais 

alegações da parte embargante.Pois bem.À ref. 68, o executado 

apresentou impugnação à penhora online realizada à ref. 56, 

argumentando que o crédito perseguido está submisso ao concurso de 

credores e sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial.Entretanto, a 

pretensão aduzida pelo executado não merece acolhida. Explico.É que, 

conforme já dito, as obrigações dos avalistas ou devedores solidários são 

autônomas e não são atingidas pela recuperação judicial. De modo que 

pode o credor exigir o crédito imediatamente e por inteiro, sem prejuízo da 

participação no plano de recuperação.Pode o credor, com intuito de 

buscar o total adimplemento dos devedores, habilitar o seu crédito perante 

a recuperação judicial e também propor ou prosseguir com a ação de 

execução de título extrajudicial em face do avalista, fiador ou coobrigado 

em geral.O objetivo é a satisfação integral do crédito, considerando, 

principalmente, que os devedores respondem com todos os seus bens 

para esse propósito, salvo expressas restrições legais.Isso não quer 

dizer, obviamente, que o credor receberá duas vezes, como alegam os 

embargantes, vez que, tão logo haja o pagamento da dívida, o credor, 

imediatamente, adotará as medidas cabíveis para promover a sua 

desabilitação na recuperação judicial ou desistir da ação executiva.Além 

do mais, não se pode tolher o direito do credor de se cercar de todas as 

garantias possíveis para ter o seu crédito plenamente solvido, já que na 

recuperação judicial o crédito do exequente sofre considerável deságio, 

benefício este que não se estende aos coobrigados..........Assim, 

superadas as alegações, liberem-se, em favor do exequente, os valores 

bloqueados nos autos.Após, intime-se o exequente para que se manifeste 

nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

dias.Intimem-se.Cumpra-se.Às providências.Jaciara - MT, 17 de janeiro de 

2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24460 Nr: 674-87.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERUSA CHAGAS LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCESCO 

CALHEIROS DE LIMA - OAB:M-1585108

 Vistos.

Verifico que a manifestação do INSS à fl. 269 encontra-se equivocada.

É que, embora em 01/09/2009 tenha sido implantado o benefício do 

auxílio-doença em favor da exequente, tal fato se deu em razão da 

concessão da liminar às fls. 79/81.

Posteriormente, a ação foi julgada procedente, concedendo a exequente o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, desde a data do 

requerimento administrativo, qual seja 22/10/2007, benefício este cuja RMI 

correspondente a 100% do benefício, nos termos do artigo 44 da Lei 

8.213/91.

Assim, não há que se falar em utilização da RMI correspondente ao 

auxílio-doença, quando este foi convertido em aposentadoria por invalidez, 

devendo ser utilizado como RMI o valor correspondente a 100% do 

benefício (artigo 44 da Lei 8.213/91).

Assim, intime-se o INSS, dando-lhe ciência de que a RMI é de 100% do 

valor do benefício, e não 91%, conforme informou à fl. 247.

Por fim, cumpra-se a decisão de fl. 265.

Às providências.

 Jaciara/MT, 14 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47523 Nr: 2723-96.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CASTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Herinque Assis Nunes - 

OAB:1903674

 Vistos etc.

A exequente comparece aos autos manifestando-se acerca do cálculo de 

fl. 258, requerendo que a atualização das parcelas seja realizada até a 

data da confecção do cálculo.

Tenho que razão assiste à parte exequente, tendo em vista que a 

atualização do débito na forma como foi realizada, certamente lhe 

acarretará prejuízo, já que não haverá atualização no período 

compreendido entre a data do início do pagamento do benefício até a data 

da expedição da RPV.

Assim, remetam-se os autos à contadora deste juízo para retificar o 

cálculo.

Após, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 15 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108957 Nr: 696-96.2018.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE MATHEUS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para nos termos do 

artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, efetue no prazo de 5 
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(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no valor total de R$ 

841,84 na forma pró rata (50% para cada parte no valor de R$ 420,92), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ref. 54. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 210,46 (cada parte) e o valor da taxa judiciária de R$ 210,46 (cada 

parte). Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir 

Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na 

última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em 

seguida preencher os campos com o número único do processo, como 

por exemplo: 1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do 

processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, 

então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. 

Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o valor de 

cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um 

boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80239 Nr: 2294-56.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADUALL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joanna Heck Borges 

Fonseca - OAB:298.292 - SP

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

INTIMAÇÃO da parte Requerida para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 1.099,24, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ref. 117. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 549,62 e o valor da taxa judiciária de R$ 549,62. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87140 Nr: 5667-95.2016.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON MARQUES TABOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24228 Nr: 403-78.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX JOEL RUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARTINS DE JESUS, JORNAL A 

GAZETA DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Figueiredo Cardoso - 

OAB:4.186-B, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a interposição do Incidente de Exceção Suspeição Código 

nº. 133377, proposto por EDNELSON ZULIANI BELLO, suspendo o 

prosseguimento do presente feito, até posterior deliberação do Tribunal de 

Justiça acerca do disposto do art. 146, §2º, CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 72560 Nr: 12721-49.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Milton dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109011 Nr: 726-34.2018.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAIR JOSÉ FERREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, SILVANA PACHECO 

LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte Requerida para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 827,00, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ref. 72. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 420,66 e o valor da taxa judiciária de R$ 406,34. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 
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também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101056 Nr: 6677-43.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA MARIA BRUM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:MT 

24.197/A

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para nos termos do 

artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, efetue no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no valor total de R$ 

706,97 na forma pró rata (50% para cada parte no valor de R$ 353,49), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ref. 65. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 206,70 (cada parte) e o valor da taxa judiciária de R$ 146,49 (cada 

parte). Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir 

Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na 

última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em 

seguida preencher os campos com o número único do processo, como 

por exemplo: 1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do 

processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, 

então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. 

Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o valor de 

cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um 

boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 28080 Nr: 1627-17.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido do exequente pugnando pela realização de diligências 

judiciais visando obtenção de endereços do executado REGINALDO 

SIMAO, portador do CPF n° 027.432.491-10, por meio consultas via Infojud 

e RENAJUD.

Pois bem.

É de se ver que o requerido não foi localizado nos diversos endereços 

informados pelo autor.

Assim, a fim de conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder 

Judiciário, defiro o pedido formulado pela parte exequente à fl. 155.

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços do devedor pelos sistemas INFOJUD e 

RENAJUD.

Sendo positiva a diligência, cumpra-se nos termos do despacho inicial.

Restando todas as diligências infrutíferas, vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de suspensão.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103929 Nr: 8154-04.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NERI FÉLIX DE SOUZA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para nos termos do 

artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, efetue no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no valor total de R$ 

771,17 na forma pró rata (50% para cada parte no valor de R$ 385,59), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ref. 43. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 206,70 (cada parte) e o valor da taxa judiciária de R$ 178,89 (cada 

parte). Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir 

Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na 

última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em 

seguida preencher os campos com o número único do processo, como 

por exemplo: 1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do 

processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, 

então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. 

Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o valor de 

cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um 

boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45261 Nr: 116-13.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ, 

BENILDES BENEDITA PINTEL CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - 

OAB:17801/O

 Vistos etc.

Inicialmente, determino a habilitação do advogado subscritor do petitório de 

fl. 267, devendo ser excluído dos registros do presente feito o advogado 

Dr. Ednelson Zuliani Bello.

Antes de analisar o pedido de penhora de fl. 269, determino a intimação do 

exequente para que se manifeste acerca da proposta de acordo de fl. 

267, no prazo de 15 dias.

Caso discorde, no mesmo prazo supra concedido, deverá o exequente 

providenciar a juntada da matricula atualizada do imóvel que pretende 

penhorar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56461 Nr: 843-64.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, 

Kayra Auxiliadora Pinheiro de Oliveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 Vistos etc.

Atenta ao ofício de fl. 82, em consulta ao site do Detran/MT, verifiquei que 

houve registro de baixa de Alienação Fiduciária informado por HSBC 

FINANCE BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO em 04/07/2016.

Assim, sendo possível a deterioração do valor do bem penhorado é de se 

deferir a remoção, para que fique depositado com o exequente, 

principalmente por se tratar de veículo automotor que, notoriamente, pode 

ter seu valor de mercado depreciado em razão do uso contínuo.

Portanto, defiro o pedido de remoção do bem em favor do exequente, 

nomeando-o como fiel depositário.

Deverá ainda o Sr. Oficial de Justiça proceder com nova avaliação do 

veículo placa NPC1963, Marca/Modelo Peugeot/207, Passion XS A, cor 

branca, ano/modelo 2011/2012, haja vista o decurso do prazo desde a 

última avaliação.

Após, intime-se a parte devedora para, querendo, manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 525, § 11 do CPC, sendo que, 

em caso de inércia, prosseguir-se-á com os demais atos expropriatórios.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Sem prejuízo, traga o exequente a planilha atualizada do débito, 

requerendo ainda o que entender cabível, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57549 Nr: 1772-97.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS&CL-E, EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 Vistos, etc.

Antes de analisar o pedido de penhora online, intime-se a exequente para 

acostar planilha atualizada do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105156 Nr: 8715-28.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111594 Nr: 1936-23.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FREITAS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A - MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3008-A

 Vistos etc.

Diante das informações juntadas à ref. 98, suspendo a hasta pública 

designada nestes autos, até decisão do Juízo deprecante.

Comunique-se a leiloeira designada.

Aguarde-se no arquivo provisório.

Cumpra-se.

Às Providências.

Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76012 Nr: 800-59.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS 

LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, MOUNIR NAOUM, 

ALZIRA GOMES NAOUM, WILLIAN HABIB NAOUM, GEORGES HABIB 

NAOUM, MARCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, LÚCIA GOMES NAOUM, 

GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR, CLAUDIA NAOUM CASTRO, ING BANK 

N.V. - HOLANDA, JAYNE NAOUM DENTZIEN, CARLA NAOUM COELHO, 

KEILA NAOUM, GRACE NAOUM GEORGES, CRECERA FINANCE 

MANAGEMENT COMPANI, LLC, LATIN AMERICA EXPORT FINANCE FUND 

LTD, PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ELIAS DA SILVA - 

OAB:37.204/GO, DIOGO BORGES NAVES - OAB:28.817/GO, LUIZ 

GONZAGA CORDEIRO - OAB:3755/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GUERRA FILHO - 

OAB:23474, ADRIANO DE GUSMÃO ALBUQUERQUE - OAB:20859, Alex 

Gonçalves deRezende - OAB:42.654 - GO, ANDRE RICARDO PASSOS 

DE SOUZA - OAB:165.202-A/SP, AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - 

OAB:12539/GO, BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA - OAB:MT/19572, 

CALEBE ROCHA SILVA - OAB:34.756/GO, Daltro de Campos Borges 

Filho - OAB:36.910-RJ, JACINTO CACERES - OAB:25063-0, Juliana 

Tomazini Franco - OAB:21.568 - GO, LEOPOLDO GRECO DE 

GUIMARÃES CARDOSO - OAB:230.646-A/SP, Luís Gonçalves Vitorino 

- OAB:42.868 - GO, Macelo Alexandre Lopes - OAB:160.896-A/SP, 

RAFAEL DOS REIS NEVES - OAB:422621, RAFAEL LARA MARTINS - 

OAB:20.990-A, RALPH MELLES STICCA - OAB:OAB/SP 236.471, 

REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A, Rodrigo Fleury Cardim 

- OAB:31.890 - GO, Thiago Peixoto Alves - OAB:301.491-A/SP, 

Vinícius Andrade Valente - OAB:39.646 - GO, WALDEMAR 

DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, movido pela empresa 

Ancora Recuperadora de Créditos e Ativos Ltda, em desfavor da Usina 

Jaciara S/A e outros.
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Após regular tramitação, conforme se observa às fls. 2954/2973, a 

Terceira Câmara de Direito Privado do E. TJMT homologou o auto de 

avaliação de fls. 2.533/2.590, autorizando que a empresa Ouro Verde 

Empreendimentos intermediasse a venda do bem, desde que 

apresentasse sua inscrição no CRECI e exercício profissional por não 

menos de 03 anos, fixando prazo de 90 dias para a venda.

Superado o prazo anteriormente mencionado, o E. TJMT determinou a 

realização de alienação judicial.

Em cumprimento ao despacho de fl. 3.047, a empresa Ouro Verde 

Empreendimentos juntou aos autos certidão atualizada comprovando sua 

inscrição no CRECI (fl. 3.055), bem como comprovante de exercício 

profissional desde o ano de 1993 (fl. 3.056).

Juntou ainda, às fls. 3.057/3.058, proposta de compra do imóvel, 

apresentada por André Moraes Zucato, Miguel de Moraes Zucato, Denise 

de Moraes Zucato e Dorair André Dognani, onde pretendem pagar pelo 

imóvel o valor de R$ 40.341.624,52 (quarenta milhões, trezentos e 

quarenta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois 

centavos), a ser pago em duas parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 

25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) e a segunda no valor de R$ 

15.341.624,52 (quinze milhões, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos 

e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Em razão da proposta apresentada encontrar em divergência do que foi 

determinado no Agravo de Instrumento nº 1000943-90.2018.8.11.0000, a 

empresa Ouro Verde Empreendimentos foi intimada a apresentar proposta 

condizente com o valor da avaliação (fl. 3063).

Às fls. 3.213/3.215 a empresa Ouro Verde Empreendimentos apresentou 

proposta formulada por André Ângelo Bottan, para pagamento à vista do 

valor de R$ 54.558.868,74 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e 

cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro 

centavos).

Posteriormente, aportou aos autos proposta de compra formulada por Vila 

Rica Agropecuária Ltda, no valor R$ 54.558.868,74 (cinquenta e quatro 

milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito 

reais e setenta e quatro centavos), mediante entrada e parcelamento em 

05 parcelas iguais e anuais (fls. 3.217/3.225).

Pois bem.

Em atenção às duas propostas de compra formuladas nos autos, verifico 

que a que melhor atende ao que foi determinado pela Terceira Câmara de 

Direito Privado do E. TJMT no Agravo de Instrumento nº 

1000943-90.2018.8.11.0000, é aquela formulada às fls. 3.213/3.215, por 

André Ângelo Bottan, vez que intermediada pela empresa Ouro Verde 

Empreendimentos, cujo pagamento se dará de forma à vista, conforme 

determinado pelo juízo ad quem.

Assim, autorizo a venda do imóvel em favor de André Ângelo Bottan, 

devendo este ser intimado a efetuar o depósito integral do valor em juízo, 

no prazo de 10 (dez) dias, sendo desnecessária a intimação da empresa 

Porto Seguro, Negócios e Empreendimentos para se manifestar acerca de 

sua concordância em entregar a posse da área, como requer o 

comprador.

É que, conforme entendimento jurisprudencial, é causa de extinção do 

contrato de arrendamento rural, dentre outras, a resolução ou extinção do 

direito do arrendador, o que ocorrerá na hipótese de alienação judicial do 

imóvel penhorado, cabendo às partes contratantes a composição dos 

efeitos patrimoniais daí decorrentes, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM 

EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO RURAL. MANUTENÇÃO DO ARRENDATÁRIO NA POSSE 

DO BEM APÓS A ALIENAÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. DECRETO Nº 

59.566/66. 1. Pretende o apelante a sua manutenção na posse dos 

imóveis por si arrendados e penhorados nos autos da execução fiscal 

originária, até o final do contrato de arrendamento, que se dará em 

2022/2023, mesmo após a respectiva alienação judicial. 2. Nos termos do 

art. 1.046 do CPC, o terceiro é parte legítima para requerer, por meio de 

embargos, manutenção ou restituição da posse de seus bens. Entretanto, 

a dita norma não tem eficácia impeditiva à alienação judicial de imóvel 

penhorado, tratando apenas da legitimidade ativa para interposição dos 

embargos. 3. Demais disso, o contrato de arrendamento não goza de 

oponibilidade ao Juízo da execução ou à pretensão executória da União. 

Tanto é assim que o art. 26, V, do Decreto n.º 59.566/66 dispõe como 

causa de extinção do contrato de arrendamento rural, dentre outras, a 

resolução ou extinção do direito do arrendador, o que ocorrerá na 

hipótese de alienação judicial do imóvel penhorado, cabendo às partes 

contratantes a composição dos efeitos patrimoniais daí decorrentes. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.007.362 - PE (2016/0284513-5) 

RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES AGRAVANTE : DANIEL 

DA SILVA DUTRA ADVOGADOS : SEVOLO FELIX DE OLIVEIRA BARROS - 

PE008693 TATIANE ALVINO BARROS E OUTRO(S) - PE030811 

AGRAVADO : FAZENDA NACIONAL INTERES: USINA MASSAUASSU S/A 

DECISÃO”

Além do mais, ao autorizar a venda do imóvel, em momento algum a 

Terceira Câmara de Direito Privado do E. TJMT condicionou a alienação do 

bem à prévia anuência da empresa Porto Seguro, Negócios e 

Empreendimentos.

Desta forma, em termos de continuidade, depositado o valor integral em 

juízo, determino a liberação do montante correspondente à 2,5% do valor a 

ser depositado, em favor da empresa Ouro Verde Empreendimentos S/A, 

à título de comissão.

Lado outro, tendo em vista a penhora no rosto dos autos de fls. 2.886, 

determino que o valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) 

seja transferido para a Justiça do Trabalho, para o pagamento dos débitos 

trabalhistas, já que aqueles créditos gozam de preferência sobre o crédito 

perseguido nos presentes autos.

Por fim, considerando a propositura da ação código 12341, na qual a 

empresa Pérola Distribuição e Logística Ltda pleiteia a declaração de 

invalidade do negócio jurídico realizado entre as empresas Porto Seguro e 

Âncora, determino a suspensão do presente feito, devendo os valores 

remanescentes permanecerem depositados nos autos, até o deslinde 

daquele feito.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 571 Nr: 718-92.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SACARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB-3813/MT, OSVALDO ANTONIO DE LIMA- PROCURADOR DA 

FAZENDA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Vistos etc.....Ante a concordância do exequente, desconstituo a penhora 

realizada sobre os imóveis matriculados sob nº. 2.118, 2.116 e 639, 

devendo ser oficiado ao CRI local para que providencie a baixa na 

penhora.Lado outro, não merece procedência a alegada impenhorabilidade 

do imóvel objeto da matrícula R/1.585, do Cartório de Registro de Imóveis 

de Jaciara/MT, por tratar-se de bem de família.A Lei nº 8.009/1990 prevê a 

impenhorabilidade do bem de família, assim considerado o imóvel 

residencial próprio do casal ou entidade familiar, ........Além do mais, outros 

bens de titularidade do executado foram penhorados no presente feito, o 

denota que possui outros imóveis em seu nome, não havendo que se 

falar, portanto, em impenhorabilidade do imóvel.Lado outro, indefiro o 

pedido de penhora do imóvel matriculado sob nº. R/15.952, haja vista que 

referido bem foi transmitido em favor de Thiago Degaspery Sacardi, por 

força de decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, conforme se 

verifica à fl. 210.Por fim, verifico que apenas o imóvel matriculado sob n°. 

2.159 foi avaliado, conforme se denota às fls. 140/143. Assim, deixo de 

analisar, por ora, a impugnação ao auto de avaliação e determino que o Sr. 

Oficial de Justiça realize nova avaliação dos bens imóveis matriculados 

sob n°. 2.159, 2.164 e 1.585 do CRI local, no prazo de 10 (dez) dias, 

atentando-se para todas as benfeitorias e tamanhos exatos dos lotes, 

devendo ainda ser observado os valores praticados no mercado.Após, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se quanto à avaliação dos imóveis.Decorrido o prazo, 

certifique-se, remetendo-se os autos conclusos para designação de hasta 

pública ou outra deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências. Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35042 Nr: 2583-96.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ESTÊNIO LUZ PINTO, MOISES 

GUIMARÃES PINTO, ALCINDO JORGE SCHINOCA, MARICILDA APARECIDA 

SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID GABRIELA DA SILVA - 

OAB:24610/O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, CPC, 

HOMOLOGO por sentença, o aditivo sobre o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Desta forma, 

desconstituo a penhora gravadas na matrícula nº. 1.300, do CRI de 

Sinop/MT, devendo ser expedido o competente mandado.Ato contínuo, 

expeça-se termo de penhora do imóvel indicado (n° 1.299 no Município de 

Sinop/MT), cabendo ao executado o respectivo registro.Lado outro, 

indefiro o pedido de expedição de oficio ao cartório para baixa na 

hipoteca, vez que referido procedimento é ônus do banco credor.Ainda, 

quanto ao pedido de suspensão até 2027, indefiro, nos mesmos termos da 

sentença de fl. 216, haja vista que a execução está garantida pela 

penhora, assim como a exequente pode requerer desarquivamento e 

peticionar informando a eventual notícia de descumprimento do acordo 

celebrado.Após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações devidas 

e arquivem-se, com as baixas e anotações devidas.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se. Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1212 Nr: 411-41.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTÔNIO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:MT 3727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido..

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito sob pena de 

extinção/arquivamento.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50556 Nr: 2388-43.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUENNEBLACKY DOMINGUES PEREIRA-EPP, 

HUENNEBLACKY DOMINGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido..

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito sob pena de 

extinção/arquivamento.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53509 Nr: 2048-65.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANAIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido..

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito sob pena de 

extinção/arquivamento.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45526 Nr: 420-12.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ESTÊNIO LUZ PINTO, ALCINDO JORGE 

SCHINOCA, MARICILDA APARECIDA SCHINOCA, PRISCILA MARIA DE 

BRITO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT, INGRID GABRIELA DA SILVA - OAB:24610/O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, CPC, 

HOMOLOGO por sentença, o aditivo sobre o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Desta forma, 

desconstituo a penhora gravada na matrícula nº. 1.300, do CRI de 

Sinop/MT, devendo ser expedido o competente mandado.Ato contínuo, 

expeça-se termo de penhora do imóvel indicado (n° 1.299 no Município de 

Sinop/MT), cabendo ao executado o respectivo registro.Lado outro, 

indefiro o pedido de expedição de oficio ao cartório para baixa na 

hipoteca, vez que referido procedimento é ônus do banco credor.Quanto 

ao pedido de suspensão até 2027, indefiro, até porque a execução está 

garantida pela penhora, assim como a exequente pode requerer o 

desarquivamento e peticionar informando a eventual notícia de 

descumprimento do acordo celebrado.Após o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações devidas e arquivem-se, com as baixas e 

anotações devidas.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se. Jaciara/MT, 20 de 

janeiro de 2020.Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22891 Nr: 1724-85.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE CLACI ROESLER, POAH MODA 

FEMININA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Primo Potrich - 

OAB:27.701 / SC, Ronaldo André Nardino - OAB:29.096 - SC

 Vistos etc.

SUSPENDO a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se 

suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do Art. 921, do CPC).

E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:

“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC). Tomando como 

ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a regra de que: 

suspendesse a execução quando o executado não possuir bens 
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penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de quantia 

e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento não pode 

ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, adjudicados, 

ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de frutos e 

rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao prosseguimento 

da execução. Como toda e qualquer execução funda-se na 

responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado.”(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179). Negritei.

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do art. 921, do CPC).

 Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do 

CPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53594 Nr: 2123-07.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON ALISTAR BOER, MICHELLI REGIANE BOER, 

REGINA CLEIDE MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR REZENDE CUNHA, Cleusdete 

Texeira do Carmo Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos etc.

SUSPENDO a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se 

suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do Art. 921, do CPC).

E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:

“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC). Tomando como 

ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a regra de que: 

suspendesse a execução quando o executado não possuir bens 

penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de quantia 

e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento não pode 

ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, adjudicados, 

ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de frutos e 

rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao prosseguimento 

da execução. Como toda e qualquer execução funda-se na 

responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado.”(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179). Negritei.

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do art. 921, do CPC).

 Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do 

CPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45360 Nr: 235-71.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MILTON ALEXANDRE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON LUIZ RODRIGUES GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da parte exequente objetivando a suspensão do 

processo.

Considerando que o processo já foi suspenso anteriormente, determino 

nos termos do §2º do artigo 921 do CPC, a remessa dos autos ao arquivo 

provisório, devendo ser excluído o processo do relatório estatístico 

mensal, sem baixa na distribuição.

Os autos deverão permanecer no arquivo até o prazo da prescrição 

intercorrente, qual seja 5 (cinco) anos, sem manifestação do credor, 

conforme o art. 921, §4º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47284 Nr: 2426-89.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FRANCISCO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da parte exequente objetivando a suspensão do 

processo.

Considerando que o processo já foi suspenso anteriormente, determino 

nos termos do §2º do artigo 921 do CPC, a remessa dos autos ao arquivo 

provisório, devendo ser excluído o processo do relatório estatístico 

mensal, sem baixa na distribuição.

Os autos deverão permanecer no arquivo até o prazo da prescrição 

intercorrente, qual seja 5 (cinco) anos, sem manifestação do credor, 

conforme o art. 921, §4º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47563 Nr: 2769-85.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS ESTEVES E OLIVEIRA LTDA, EDIMAR 

MARTINS ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da parte exequente objetivando a suspensão do 

processo.

Considerando que o processo já foi suspenso anteriormente, determino 

nos termos do §2º do artigo 921 do CPC, a remessa dos autos ao arquivo 

provisório, devendo ser excluído o processo do relatório estatístico 

mensal, sem baixa na distribuição.

Os autos deverão permanecer no arquivo até o prazo da prescrição 

intercorrente, qual seja 5 (cinco) anos, sem manifestação do credor, 

conforme o art. 921, §4º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79163 Nr: 1870-14.2016.811.0010
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): USINA JACIARA S/A, CNPJ: 

03464104000226, Inscrição Estadual: 13050343-6. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de USINA 

JACIARA S/A, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Número da CDA: 201513408, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 13408/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/10/2013

 - Valor Total: R$ 97.437,18 - Valor Atualizado: R$ 97.437,18 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Os autos vieram conclusos diante do 

pedido da Fazenda Pública Estadual pela citação por edital dos 

executados.Com efeito, denoto que cabível a citação por edital da 

executada, considerando que inexitosas as tentativas de citação, tanto 

por oficial de justiça como por correio (ref. 9, 38), conforme dispõe o 

artigo 8º da LEF, neste sentido:Art. 8º - O executado será citado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

observadas as seguintes normas:I - a citação será feita pelo correio, com 

aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;II 

- a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;IV - 

o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo.§ 1º - O executado ausente do País será 

citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.§ 2º - O despacho do 

Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.Desta forma, defiro a 

citação por edital com prazo de 30 (trinta) dias.Desde já, nomeio a 

Defensoria Pública como curadora especial dos executados, conforme 

preceitua o artigo 72, inciso II, do CPC, devendo esta ser intimada após a 

prática de atos expropriatórios.Decorrido(s) o(s) prazo(s), vista à 

Fazenda Pública para requerer o que de direito.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 10 de 

dezembro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 20 de janeiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82321 Nr: 3383-17.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARAL & MOHR LTDA, SEBASTIÃO GOMES 

DO AMARAL , ACÁCIA DE SOUZA DA SILVA MOHR R

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMARAL & MOHR LTDA, CNPJ: 

06294822000109, atualmente em local incerto e não sabido SEBASTIÃO 

GOMES DO AMARAL , Cpf: 81513909991 e atualmente em local incerto e 

não sabido ACÁCIA DE SOUZA DA SILVA MOHR R, Cpf: 51853396915. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de AMARAL 

& MOHR LTDA, SEBASTIÃO GOMES DO AMARAL E OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA: 201411724, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11724/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/12/2013

 - Valor Total: R$ 35.498,98 - Valor Atualizado: R$ 35.498,98 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Os autos vieram conclusos diante do 

pedido da Fazenda Pública Estadual pela citação por edital.Primeiro denoto 

que cabível a citação por edital da executada, considerando que 

inexitosas as tentativas de citação, tanto por oficial de justiça como por 

correio, conforme dispõe o artigo 8º da LEF, neste sentido:Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:I - a 

citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

Pública não a requerer por outra forma;II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 

entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de recepção não retornar 

no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a 

citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;IV - o edital de citação 

será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, 

gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, 

com prazo de 60 (sessenta) dias.§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar 

a citação, interrompe a prescrição.Desta forma, defiro a citação por edital 

com prazo de 30 (trinta) dias.Desde já, nomeio a Defensoria Pública como 

curadora especial dos executados, conforme preceitua o artigo 72, inciso 

II, do CPC, devendo esta ser intimada após a prática de atos 

expropriatórios.Decorrido(s) o(s) prazo(s), vista à Fazenda Pública para 

requerer o que de direito.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 28 de novembro de 2019.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 20 de janeiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 77861 Nr: 1442-32.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ROVERSI, RONALDO ROVERSI, 

MAURÍCIO ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22165-A, GUSTAVO R.GOES NICOLADELLI - 

OAB:MT/17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:15.376/SC, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT 3.610

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, providenciar a solicitação constante da 

Carta Precatória n.º 0802286-15.2019.8.14.0024 em trâmite na 1ª Vara 

Cível e Empresarial de Itaituba - PA, conforme informações juntadas à ref. 

109, sob pena de devolução, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88938 Nr: 837-52.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FERNANDO DA SILVA D'ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada, bem como, 

busca junto ao sistema RENAJUD.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 22.339,06 (vinte e dois 

mil trezentos e trinta e nove reais e seis centavos) nas contas do 

executado: LUCAS FERNANDO DA SILVA D’ASSUNÇÃO, inscrito no CPF 

sob o n° 702.403.631-16.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar-se nos autos, no prazo de 15 dias.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

De outra banda, quanto ao pedido de consultas sistêmicas via RENAJUD, 

traga a exequente aos autos, comprovantes de pesquisa junto ao 

DETRAN-NET ou PROCOB, no prazo de 15 (quinze) dias, para posterior 

análise do pedido.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81489 Nr: 2905-09.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA GOMES NAOUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE MOURA DO 

NASCIMENTO - OAB:38056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos com o pedido da exequente de realização de 

penhora online (ref. 92).

Consigno que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de preferência para 

a realização da penhora, colocando o dinheiro em espécie ou em depósito 

ou aplicação em instituição financeira no topo da lista.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 11.832.838,00 (onze 

milhões, oitocentos e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais) nas 

contas da executada: ALZIRA GOMES NAOUM, inscrito no CPF sob o n° 

943.693.051-87.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, §11 do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Por fim, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 68888 Nr: 11489-02.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dhemer Jhony Dall Agnol, ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO 

MIGUEL DALL AGNOL, JOSÉ ANTONIO DELGADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIANEI DAL PIVA, ALEXANDRE 

DALL’AGNOL, CESAR DALL AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084, LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA - OAB:17790/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT 3.981, Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - 

OAB:6174/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente (Ref. 225), 

solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada, 

bem como, busca junto ao sistema RENAJUD.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 9.297,68 (nove mil 

duzentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) nas contas 

da parte executada: DHEMER JHONY DALL’AGNOL, inscrito no CPF sob o 

n°. 036.069.231-12.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.
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Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar-se nos autos, no prazo de 15 dias.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

De outra banda, quanto ao pedido de consultas sistêmicas via RENAJUD, 

traga a exequente aos autos comprovante de pesquisa junto ao 

DETRAN-NET ou PROCOB, no prazo de 15 (quinze) dias, para posterior 

análise do pedido.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101283 Nr: 6739-83.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL MUNDO FITNESS LTDA ME , ANDRÉ DARIO 

PAULA MUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDEL – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS, CELSO FERNANDES CONFECÇÕES - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O0, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O, Ruraldo 

Nunes Monteiro Filho - OAB:23.748 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Stange - 

OAB:184.486 - SP, SABRINA DE CASSIA LEME ROZ - OAB:390791

 Vistos, etc.Os autos vieram conclusos com o pedido da exequente de 

realização de penhora online e inscrição nos cadastros de 

inadimplentes.Consigno que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora, colocando o dinheiro em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira no topo da 

lista.Posto isto, defiro a penhora online no valor de 17.867,29 (dezessete 

mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) nas 

contas dos executados: CELSO FERNANDES CONFECCOES - EPP, inscrito 

no CNPJ sob o n° 13.497.654/0001-14 e RUDEL – INDUSTRIA E COMÉRCIO 

DE ARTIGOS ESPORTIVOS, inscrito no CNPJ sob o n° 

65.557.555/0001-84.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.....Ainda, defiro o pedido de negativação dos nomes dos 

executados, devendo a Secretaria do Juízo proceder à emissão da 

certidão para inscrição do nome das executadas nos órgãos de 

inadimplentes, nos termos do artigo 782, § 3º e 5º, do CPC/2015, devendo 

a parte interessada retirá-la em secretaria, com posterior comunicação ao 

Juízo.Por fim, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros 

bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 

(quinze) dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002601-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002601-85.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: 

CASA DO ADUBO S.A EXECUTADO: VILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte 

exequente, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada. De outra banda, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora. Posto 

isto, defiro a penhora online nas contas da parte executada (CPF. ). Nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de bloqueio de 

valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos 

permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, 

§1º, do CPC). Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente 

que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente 

absorvido pelo pagamento das custas da execução. Lado outro, para 

análise do pedido de RENAJUD, traga o exequente extrato de busca via 

DETRAN-NET ou PROCOB. Ainda, restando a diligência infrutífera, indique 

a credora outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas 

as diligências extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de 

suspensão/arquivamento do feito. Decorrido o prazo alhures mencionado, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 21 

de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003423-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITELVINO GENTIL STEFANELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGP AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003423-74.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA, movido por 

ITELVINO GENTIL STEFANELLO em desfavor de AGP AGROPECUÁRIA 

LTDA, todos qualificados nos autos, no qual o embargante pleiteia a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Inicialmente, à ID. 27807763, 

determinou-se a emenda para complemento da inicial, visando a 

comprovação da insuficiência de recursos por parte do exequente, sob 

pena de indeferimento do pedido de concessão da AJG. Em seguida o 

exequente trouxe aos autos o extrato de sua conta bancária, bem como 

sua declaração de ajuste anual à Receita Federal (ID. 28174301). 

Vieram-me os autos conclusos. Pois bem. Vislumbro de plano que a 

requerente não logrou êxito em comprovar a alegada insuficiência de 

recursos. Acerca das condições necessárias para concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita nossa Constituição é clara ao garantir que 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos” (art. 5º, inc. LXXIV - 

destaquei). Aliás, o CPC prevê que é considerada necessitada a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios (art. 98) e deve ser interpretado à luz da Constituição 

Federal, já que ela é quem ocupa o cume da pirâmide hierárquica do nosso 

ordenamento jurídico e, exatamente por isso, todas as demais normas 

devem reverência à ela. Por esta razão, o artigo 98 e os seguintes do 
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Código Processual citado subsumem-se ao artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Carta Magna, impondo-se a prova da hipossuficiência. Todavia, pelos 

documentos acostados aos autos entendo que o exequente não logrou 

êxito em comprovar a insuficiência de recursos. Embora o valor das 

custas de ingresso seja muito elevado (R$ 50.000,00), o exequente tem 

plena condição de pagá-lo sem que isso prejudique o seu sustento, visto 

que movimenta quantias volumosas em sua conta bancária, além de 

possuir um grande e vultoso acervo de bens. Expostas estas razões, em 

obediência ao artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, INDEFIRO o 

pedido de concessão da Justiça Gratuita. Desta forma, INTIME-SE a 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas 

judiciais no mesmo prazo, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito. Todavia, com base no artigo 98, §6º, do CPC, que prevê a 

possibilidade do Juiz, conforme o caso, conceder o parcelamento das 

despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do 

procedimento, FACULTO à parte o recolhimento das custas e taxas 

judiciais de ingresso em 05 (cinco) parcelas mensais, devendo a primeira 

ser recolhida no prazo acima assinalado e as demais dentro dos 30 (trinta) 

dias subsequentes ao vencimento de cada parcela. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 21 de 

janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002174-88.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL CIPRIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDEIR VIEIRA CAVALCANTE CIPRIANO (REU)

V. V. C. C. (REU)

B. V. C. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEUDEIR VIEIRA CAVALCANTE CIPRIANO OAB - 003.968.531-45 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002174-88.2019.8.11.0010. AUTOR(A): 

OZIEL CIPRIANO Vistos, etc. Trata-se de ação revisional de alimentos, 

guarda e direito de visitas proposta por Ozeél Cipriano contra Vinicius 

Vieira Cavalcante Cipriano e Benjamim Vieira Cavalcante Cipriano, 

menores representados pela genitora Cleudeir Vieira Cavalcante, todos 

qualificados nos autos. Recebida a inicial foi deferido o pedido de 

antecipação de tutela minorando os alimentos prestados pelo autor para 

os menores (ID. 24270764). Em seguida pugnou pelo deferimento do 

pedido liminar para que ele possa buscar os menores, com auxilio do 

Oficial de Justiça, a fim de viabilizar o direito de visitas no período entre 

20/12/2019 e 30/01/2020. A audiência conciliatória foi realizada à ID. 

27410580 restando infrutífera. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. I – Do pedido de concessão de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada. Sobre a concessão da tutela de urgência de 

natureza antecipada (art. 300, caput e §3º do CPC), desfilam os 

denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito 

Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 

Conforme o CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista 

Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: 

“A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e 

garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, 

para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do 

tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. 

Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo 

seja repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com 

ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 

cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300 do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Em nosso caso denoto que há fumus boni iuris 

considerando que as partes entabularam acordo regularizando o direito de 

visitas do genitor, todavia, o pedido do autor destoa do contido no referido 

ajuste. Outrossim, ausente o periculum in mora, uma vez que embora seja 

direito dos menores o convívio com o genitor e a genitora, no presente 

caso o autor relata que já está há mais de um ano sem vê-los e somente 

agora tomou as medidas cabíveis. Ressalto, ainda, que no presente 

momento não é possível saber como é o relacionamento entre os menores 

e o genitor, sendo prudente a realização do estudo psicossocial antes de 

realizar uma mudança tão brusca na forma que ficou estabelecido o direito 

de visitas no acordo, onde o direito de visitas restou acordado apenas aos 

sábados em finais de semana alternados e excepcionalmente nos 

domingos até o horário de almoço. Portanto, sabendo-se que os requisitos 

legais são cumulativos e ausente o segundo, indefiro a tutela de urgência. 

Contudo, diante do poder geral de cautela concedido ao magistrado, 

determino que a requerida cumpra o acordado entre as partes, devendo o 

genitor buscar e ficar com as crianças aos sábados, em finais de semana 

alternados e, excepcionalmente nos domingos até o horário de almoço, 

devendo ter início o próximo final de semana (25/01/2020). Deve, ainda, 

ser advertido à requerida, que caso haja resistência de sua parte na 

entrega das crianças ao pai, poderá ela responder crime de 

desobediência, além das demais sanções cabíveis. Ainda, DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial com as partes envolvidas, assim, 

OFICIE-SE a equipe multidisciplinar, devendo apresentar relatório 

minucioso, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se a requerida 

pessoalmente da presente decisão. Ciência ao MPE. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 21 de 

janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001680-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIRMINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por José Firmino 

da Silva, id. 28091859, contra sentença que extinguiu o feito sem 

resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial. Pois bem. 

Reexaminando a questão verberada e, nos moldes do art. 485, § 7ª, do 

CPC, concluo que a sentença deve ser mantida pelas razões fáticas e 

jurídicas que a embasaram. Assim, diante do Recurso de Apelação 

interposto, e ainda, considerando a ausência de parte requerida, por se 

tratar de processo de jurisdição voluntária, remetam-se o feito ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, com nossas homenagens. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 21 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002444-15.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NELCINO RAMOS PONCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002444-15.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por 

idade ajuizada por Nelcino Ramos Ponce contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, qualificados na inicial. O recebimento da petição 

inicial deu-se no pronunciamento de id. 24833460, oportunidade em que 

também concedida a assistência jurídica gratuita ao requerente. Citado 

pelo sistema, o INSS ofereceu contestação em que não arguiu questões 

prévias e contrapôs-se à pretensão autoral (id. 25297718). O requerente 

impugnou a peça defensiva rebatendo as teses do requerido e ratificando 

os termos de sua pretensão (id. 24184430). Saneado e organizado o 

processo, deferiu-se a produção de prova testemunhal, determinando-se 

a colheita de depoimento pessoal do autor (id. 25631094). Realizada 

audiência instrutória, ouviu-se a autora e suas testemunhas e a 

demandante apresentou alegações finais remissivas à inicial (id. 

25759082). O requerido, mesmo ciente da audiência, não compareceu ao 

ato processual e tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, 

o direito de ofertar alegações finais (ID. 27309388). Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A parte autora alega que 

exerceu atividade rural por tempo superior ao legalmente exigido, razão 

pela qual pleiteia seja o INSS condenado a conceder-lhe aposentadoria por 

idade rural no valor de 01 (um) salário mínimo mensal. Os requisitos para a 

concessão de aposentadoria por idade ao segurado rural empregado, 

contribuinte individual, trabalhador avulso ou segurado especial são: a) 

idade de 60 (sessenta) anos, homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, 

mulher (art. 201, § 7º, II da Constituição Federal e art. 48, § 1º da LBPS); e 

b) efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício (art. 39, I e art. 48, § 2º da LBPS). A carência a ser considerada 

é de 180 (cento e oitenta) meses, nos termos do art. 25, II da LBPS, a não 

ser para o segurado que já estava filiado ao RGPS ou exercia atividade 

rural antes de 24.07.1991, hipótese em que se aplica a tabela de transição 

prevista no art. 142 da LBPS. O disposto no art. 3º, § 1º da Lei 

10.666/2003 (“na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da 

qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse 

benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de 

contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do 

requerimento do benefício”) não se aplica à aposentadoria por idade rural, 

em que não há, normalmente, tempo de contribuição, mas simples 

exercício de atividade rural por período equivalente à carência. Nesse 

sentido o Superior Tribunal de Justiça “firmou entendimento no sentido de 

que para caracterizar o devido atendimento à condição de implementação 

da carência, deve o autor demonstrar o retorno às atividades campesinas, 

bem como a permanência no meio rural pelo prazo exigido, imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, nos termos do art. 48, § 2º da Lei n. 

8.213/91” (STJ, 1ª Seção, REsp. 1.302.997/SP, DJe 15.03.2012). Não 

obstante a dicção do art. 48, § 2º da LBPS, que se refere à comprovação 

da atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, é 

certo que o segurado, se à época do implemento do requisito etário, 

exercia atividade rural por tempo equivalente à carência, fará jus ao 

benefício, ainda que posteriormente deixe o labor rural, porquanto o direito 

ao benefício já terá se incorporado ao seu patrimônio jurídico. Neste 

sentido é a Súmula 54 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais (“o tempo de exercício de atividade equivalente à 

carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima”) e o 

art. 51, § 1º do RPS (“o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, 

ao mês em que cumpriu o requisito etário”). A atividade rural deve ser 

comprovada mediante pelo menos início de prova material, não sendo 

admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 

de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no art. 55, § 3º da 

LBPS (“a comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei [...] 

só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”). A Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que 

“a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”. 

Dessa forma, a prova oral, além de robusta e idônea, deve estar 

amparada em início de prova material, entendendo-se como tal o 

documento contemporâneo ao período de labor que se pretende 

comprovar e que faça alguma referência à profissão ou à atividade a que 

se dedicava o interessado, ainda que não se refira à integralidade do 

período a ser comprovado. No mesmo diapasão, a Súmula 34 da Turma 

Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe que 

“para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova 

material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”. O Superior 

Tribunal de Justiça “firmou entendimento de que as provas testemunhais, 

tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao 

mais recente, são válidas para complementar o início de prova material do 

tempo de serviço rural” (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.347.289/SP, 

Relator Ministro Og Fernandes, DJe 20.05.2014). Assim, não se exige que 

o segurado tenha documentos correspondentes a todo o período 

equivalente à carência, nos termos da Súmula 14 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais: “para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material 

corresponda a todo o período equivalente à carência”. Por força do 

princípio do tempus regit actum, “a prestação de serviço rural por menor 

de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 

devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários”, nos termos da Súmula 05 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais. O Art. 106 da LBPS 

discrimina os documentos hábeis a comprovar o labor rurícola, dentre os 

quais CTPS, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, 

declaração de sindicato de trabalhadores rurais, desde que homologada 

pelo INSS, bloco de notas de produtor rural, certidão de cadastro do imóvel 

rural no INCRA, notas fiscais de entrada de mercadorias, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, documentos fiscais relativos à entrega 

da produção rural à cooperativa agrícola, declaração de imposto de renda, 

com indicação de renda proveniente da comercialização da produção rural 

etc. Tem-se entendido que o rol de documentos previstos no Art. 106 da 

LBPS não é taxativo, podendo-se utilizar outros tais como certidão de 

casamento, certidão de nascimento, certificado de alistamento militar ou 

eleitoral ou atestado de frequência escolar em que em que conste a 

profissão de lavrador do segurado, carteira de sócio e guia de 

recolhimento da contribuição para sindicato de trabalhadores rurais etc. 

Ainda, tendo em vista que as relações de trabalho no campo são 

marcadas pela informalidade, tem-se admitido que o documento em nome 

do pai de família estende sua eficácia probatória em favor de todos os 

componentes do grupo familiar (STJ, 5ª Turma, REsp. 386.538/RS, Relator 

Ministro Jorge Scartezzini, DJ 07.04.2003, p. 310). Nesse sentido, a 

Súmula 06 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais dispõe que “a certidão de casamento ou outro documento idôneo 

que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 

razoável de prova material da atividade de rurícola”. A declaração firmada 

por sindicato de trabalhadores rurais não homologada pelo INSS não serve 

como início de prova material, equivalendo apenas à prova testemunhal 

(STJ, 3ª Seção, AgRg nos EREsp. 1.140.733/SP, Relator Ministro Og 

Fernandes, DJe 31.05.2013). O mesmo ocorre com declaração de 

ex-empregador, a qual só pode ser admitida como início de prova material 

se contemporânea aos fatos a comprovar (STJ, 3ª Seção, AR 3.963/SP, 

Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 25.06.2013). No caso de 

segurado especial, o exercício por curtos períodos de trabalho urbano 

intercalados com o serviço rural não descaracteriza sua condição, 

especialmente porque a Lei 11.718/2008 alterou a LBPS para prever que 

durante a entressafra o segurado especial pode trabalhar em outra 

atividade por até 120 (cento e vinte) dias no ano, sem perder a filiação. 

Não é outro o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais, que na Súmula 46 estipula que “o exercício 

de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício 

previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no 

caso concreto”. Embora seja admissível a comprovação de atividade rural 

mediante a qualificação de lavrador do cônjuge ou ascendente em 

documento escrito, é inaceitável a utilização desse documento como início 

de prova material quando se constata que o referido membro da família, 

apontado como rurícola, vem posteriormente a exercer atividade urbana 

de forma regular (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp. 947.379/SP, Relatora 

Ministra Laurita Vaz, DJ 26.11.2007). Outrossim, “o trabalho urbano de um 

dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais 

integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a 
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dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar” 

(STJ, 1ª Seção, REsp. 1.304.479/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, 

DJe 19.12.2012). Aplicando-se o exposto ao caso concreto, tem-se que a 

idade mínima legal foi alcança, visto que a parte autora nasceu em 

17/04/1959 de modo que possuía 60 anos na data do requerimento 

administrativo (16/05/2019). Considerando que a idade mínima foi atingida 

em 17/04/2019, o autor deveria comprovar o exercício de atividade rural 

nos 180 (cento e oitenta) meses que antecederam o implemento do 

requisito etário ou o requerimento administrativo, ainda que de forma 

descontínua, nos termos do art. 25, II c/c o art. 142 da Lei 8.213/1991. A 

fim de comprovar o exercício de atividade rural no período equivalente à 

carência (17/04/2004 a 17/04/2019), apresentou sua certidão de 

casamento e CTPS. Além disso, durante a fase instrutória o requerente 

afirmou em juízo que trabalhou boa parte de sua vida na Usina como 

cortador de cana de carteira assinada; alegou também que passou 04 

(quatro) anos em Rio Branco onde cuidava de uma lavoura de arroz e 

milho. Informou, ainda, que não produz qualquer produto em sua 

propriedade e que atualmente trabalha na Usina com carteira assinada. 

Por sua vez, a testemunha do autor Herminilton de Souza Barbosa afirmou 

que conhece o autor há 30 anos, informando que este sempre laborou na 

Usina como cortador de cana. No mesmo sentido foi o depoimento da 

testemunha do autor Aguinaldo Filho dos Santos. Examinando tais provas 

tenho que a pretensão autoral mostra improcedente, inexistindo início de 

prova material acerca do regime de economia familiar. Explico. O segurado 

especial da Previdência Social é aquele que se enquadra no artigo 11, 

inciso VII, da Lei nº 8.213/91, ou seja, trata-se da “pessoa física residente 

no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio 

eventual de terceiros”, sendo o regime de economia familiar caracterizado 

pela “atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável 

à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo 

familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, 

sem a utilização de empregados permanentes”. Ocorre que a CTPS do 

requerente demonstra que no período de carência trabalhou diversas 

vezes como empregado, enquadrando-se, portanto, não como segurado 

especial, mas sim como segurado obrigatório como empregado, como se 

denota no artigo 11, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.213/91: Art. 11. São 

segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 

físicas: I - como empregado: a) aquele que presta serviço de natureza 

urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; 

[...] (grifei). Destaco que nos vínculos presentes na CTPS do autor tanto o 

empregado (requerente) quanto o empregador eram obrigados a 

contribuírem para a Previdência Social, podendo o empregado futuramente 

aposentar-se por idade ou contribuição comprovando o preenchimento 

dos requisitos legais. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 

DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 

EMPREGADO RURAL. SÚMULA 149 DO STJ. 1. Se a parte autora não 

comprovou o exercício da sua atividade rurícola em regime de economia 

familiar, não faz jus à concessão do benefício da aposentadoria rural por 

idade. 2. Nos termos do enunciado nº 149 da Súmula do STJ, não é 

admitida prova exclusivamente testemunhal para comprovação da 

atividade rurícola. 3. Caso em que a parte autora não pode ser 

considerada como segurada especial, pois se trata de empregado rural, 

com vínculo empregatício anotado em CTPS, não fazendo jus à obtenção 

do benefício previdenciário. (TRF4, AC 5018434-12.2019.4.04.9999, 

TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MARCOS JOSEGREI DA 

SILVA, juntado aos autos em 05/12/2019) (grifei). Lado outro, o 

documento trazido pelo requerente é extemporâneo, considerando que se 

trata de sua certidão de casamento datada de 26/01/1980. Aliás, as 

próprias declarações colhidas em juízo e alhures destacadas evidenciam 

que o requerente habitualmente trabalhava como empregado rural e não 

como trabalhador rural em regime de economia familiar. Sendo assim, não 

demonstrado o exercício de labor rural em economia familiar pelo período 

de carência necessário, a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto 

o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 

Consequentemente, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 

10% sobre o valor da causa (artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil), 

sendo que a exigibilidade ficará suspensa, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 21 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000089-95.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSTINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos n. 1000089-95.2020.8.11.0010 Vistos. Trata-se de ação de 

concessão e/ou restabelecimento de auxílio doença com pedido de 

conversão em aposentadoria por invalidez c/c tutela de urgência proposta 

por Maria Justina em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. I – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A praxe e a própria experiência 

das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. II – DA CONTESTAÇÃO Como 

forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação 

do requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 

(quinze dias). Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. III - DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA No que concerne ao 

pleito de antecipação de tutela formulado pela parte autora, nos termos do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, cumpre salientar que 

somente em situações excepcionais, nas quais efetivamente exista a 

iminência de dano irreparável ou de difícil reparação ao segurado, será 

possível a concessão da tutela de urgência. Sendo assim, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, podendo ser novamente apreciado no 

decorrer do feito, pois apesar da documentação apresentada, o pedido da 

parte autora enseja providência de difícil reversão, o que encontra óbice 

no artigo 300, § 3º, do NCPC. IV – DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA Por fim, ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada 

da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. Cumpra-se. Às 

providências. De Lisboa para Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001380-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO ROBERTO BOMFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que nesta data proceda a intimação da parte autora 

para, no prazo legal, manifestar-se a cerca do contindo na manifestação 

de ID 24679824.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001272-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação da Parte 

Autora para manifestar acerca do pagamento da Guia das Custas 

Judiciais anexada ao ID 18008041, no prazo de 10 (dez) dias. É o que me 

cumpre certificar. Jaciara-MT, 21 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002218-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE LARA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que nesta data procedo a intimação da parte autora 

para, querendo, impugnar a contestação de ID 25244449, dentro do prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000765-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. L. -. E. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000765-14.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO RÉU: JACIBEL BEBIDAS LTDA - EPP VISTOS EM 

CORREIÇÃO, Indefiro o pedido de ref. 17901934, tendo em vista que a 

executada é pessoa jurídica e o endereço que eventualmente localizado 

seria o mesmo apresentado à Receita Federal, disponível à consulta 

pública. De outra banda, o sistema RenaJud não se destina à busca de 

endereço das partes. Desta feita, intime-se a parte autora para que dê 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 19 de setembro de 2019. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001784-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS BARBOSA TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação da Parte 

Autora para manifestar sobre a Carta Precatória devolvida, no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender de direito. É o que me cumpre 

certificar. Jaciara-MT, 21 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002357-59.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que nesta data procedo a intimação da parte autora 

para, querendo, impugnar a contestação de ID 25257776, dentro do prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002398-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que nesta data procedo a intimação da parte autora 

para, querendo, impugnar a contestação de ID 25257737, dentro do prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002140-16.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RUSSI & RUSSI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico e dou fé que a contestação de ID 26344419, foi protocolada 

dentro do prazo legal, sendo portanto tempestiva. Certifico ainda, que 

nesta data proceda a intimação da parte autora para querendo, impugnar a 

referida contestação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003053-95.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GUIMARAES RESENDE OAB - MT0010920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Autos nº 1003053-95.2019.8.11.0010 Requerente: 

Antônio Alves da Silveira Requerido: Aimoré Crédito Financiamento 

Investimento S/A Vistos, etc. Depreende-se dos autos que a petição inicial 

está endereçada ao Juizado Especial Cível. O advogado do autor foi 

intimado, tendo informado que o destinatário da ação, de fato, é o Juizado 

Especial Cível. Assim, determino a remessa dos presentes autos ao 

Juizado Especial Cível desta Comarca. Cumpra-se. Às providências. 

Jaciara/MT, 21 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002335-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZANIR OLIVEIRA DE JESUS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que a contestação de ID 25297722, foi protocolada 

dentro do prazo legal, sendo portanto tempestiva. Certifico ainda, que 

nesta data proceda a intimação da parte autora para querendo, impugnar a 

referida contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002480-57.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que a contestação de ID 25297725, foi protocolada 

dentro do prazo legal, sendo portanto tempestiva. Certifico ainda, que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 290 de 569



nesta data proceda a intimação da parte autora para querendo, impugnar a 

referida contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002339-38.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que a contestação de ID 26586272, foi protocolada 

dentro do prazo legal, sendo portanto tempestiva. Certifico ainda, que 

nesta data proceda a intimação da parte autora para querendo, impugnar a 

referida contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101033 Nr: 6662-74.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, SEGURADORA CARDIF DO BRASIL 

VIA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Ary Franco César - 

OAB:123.514 - SP, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

 C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte requerida via DJE, para manifestarem-se nos autos acerca da 

proposta de honorários periciais ref:47, no prazo de 05(cinco) dias. Em 

havendo concordância, efetuar o depósito na entrega do laudo, em 

cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 Èo que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65171 Nr: 1195-85.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARLI DA SILVA MACHADO, Energisa 

Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:4062 MT, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 1.061,35, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ref. 34. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 524,30 e o valor da taxa judiciária de R$ 537,05. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100779 Nr: 6553-60.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:/MT 13245-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte Requerida para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 556,94, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ref. 42. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 413,40 e o valor da taxa judiciária de R$ 143,54. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101033 Nr: 6662-74.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, SEGURADORA CARDIF DO BRASIL 

VIA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Ary Franco César - 

OAB:123.514 - SP, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes requeridas, para 

manifestarem-se nos autos acerca da proposta de honorários periciais 

ref:47, no prazo de 05 (cinco) dias. Em havendo concordância, efetuar o 

depósito na entrega do laudo, em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24385 Nr: 593-41.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de 12(doze) meses, deferido à 

fl.152. Assim, nesta data, faço expedir intimação ao advogado da parte 

autora, para no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se nos autos e 

requerer o que de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-34.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LORRAINE DE SOUZA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000106-34.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: JESSICA LORRAINE DE SOUZA COSTA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001150-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 28170012, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-02.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 28054970 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 28054970.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE PAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 28126727 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 28126727.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n 28128468 foram 

interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos de declaração de id 

n. 28128468.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000719-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28141810 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001313-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FERREIRA ROCHA FITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28145244 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001957-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28153829 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-04.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000108-04.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ANA CRISTINA 

ALVES VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-86.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO VIEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000109-86.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ROGERIO VIEIRA 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-71.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO HENRIQUE XAVIER DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000110-71.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:FRANCISCO 

HENRIQUE XAVIER DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-56.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO MOURA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000111-56.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:EDIO MOURA DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-06.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR SOUZA TAKENAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-41.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VENANCIO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000112-41.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ANTONIO 

VENANCIO NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: POLIANDRO DA 

SILVA MOURA, LANNING PIRES AMARAL POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 

10:10 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLAIME RAQUEL RAMOS PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 28196435 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 28196435 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002072-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA GISLAINE DELGUINGARO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28197874 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000348-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY SILVEIRA GONCALVES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28199558 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002000-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DUPLANIL OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS LEORATO SILVEIRA (EXECUTADO)

M. V. L. SILVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 28203744, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001657-83.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26263717 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, cancelo a audiência e nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

credora para no prazo de 05 dias manifestar-se nos autos, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002213-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 09:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-57.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO - ME (REQUERIDO)

JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: PAULO ROBSON PRATI OAB: MT0013083A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 08:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-27.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CECILIA GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB: MT26554/O Endereço: 

desconhecido Advogado: LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O 

Endereço: Rua Jacira, 561, São Sebastião, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/04/2020 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-65.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VITOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000091-65.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ADRIANA VITOR DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Como cediço, para que a parte requerida possa cobrar 

por valores apurados em conferência posterior necessária a notificação 

da parte autora sobre a discrepância, sendo certo que a ausência de tal 

notificação confere plausibilidade jurídica do pedido feito na inicial. A 

apuração de diferenças está devidamente previsto no artigo 133 da 

resolução nº 414 da ANEEL, sendo regular sua apuração e cobrança, 

desde que seguidos os preceitos contidos na resolução, quais sejam: 

"Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a 

distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos 
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seguintes elementos: I – ocorrência constatada; II – memória descritiva dos 

cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de 

energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas 

excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III – 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV – critérios adotados na 

compensação do faturamento; V – direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI – tarifa(s) utilizada(s)." Assim, considerando que 

tal informação não foi trazida na inicial, intime-se o autor para emendar a 

exordial devendo declarar se foi devidamente informado da apuração da 

anormalidade, nos termos do artigo acima referido. Com a resposta, 

conclusos. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 10/2020-JUA

 O Doutor ALEXANDRE SÓCRATES MENDES, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o pedido verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Alexandre Sócrates Mendes - Meritíssimo Juiz de Direito em Substituição 

Legal da 3ª Vara de Juara-MT.

 RESOLVE:

NOMEAR TIAGO DE SOUZA SILVEIRA, portador do RG 18970842-SSP/MT 

e CPF n. 027.039.851-18, para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete I, Símbolo PDA-CNE-VII, lotando-o no Gabinete da 3ª 

Vara da Comarca de Juara, a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 20 de janeiro de 2020

 Alexandre Sócrates Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 11/2020-JUA

 O Doutor ALEXANDRE SÓCRATES MENDES, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o pedido verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Alexandre Sócrates Mendes - Meritíssimo Juiz de Direito em Substituição 

Legal da 3ª Vara desta Comarca de Juara-MT.

 RESOLVE:

NOMEAR KAMYLA PIOVISAN PÓVOA , portadora do RG 24884278 SEJ 

SP/MT e CPF n. 049.704.161-84, para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessora de Gabinete II, Símbolo PDA-CNE-VIII, lotando-a no Gabinete da 

3ª Vara desta Comarca de Juara, a partir da Assinatura do Termo de 

Posse e Exercício que deverá ser editado e assinado após a publicação 

desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Alexandre Sócrates Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 PORTARIA N. 2/2020-JUA

O Doutor Alexandre Sócrates Mendes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Juara , Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o Pedido de Aposentadoria do Servidor Irineu Batista 

Filho, Técnico Judiciário matrícula 3706, designado Gestor Judiciário do 

Cejusc desta Comarca de Juara, protocolado por meio do CIA 

0751363-84.2019.8.11.0018.

RESOLVE:

REVOGAR a partir de 7.1.2020 a Portaria 87/2014, circulada no DJE 9361 

de 22/8/2014, que designou o servidor Irineu Batista Filho, Técnico 

Judiciário, matrícula 3706, para exercer a Função de Confiança de Gestor 

Judiciário do Ce ntro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 6 de janeiro de 2020

 Alexandre Sócrates Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000180-98.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IURY JUNIOR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000180-98.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

IURY JUNIOR DA SILVA REU: A MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS 

MUSICAIS LTDA - ME Vistos etc. Tendo em vista que até o presente 

momento não houve citação da parte requerida, não formando assim a 

triangularização processual, Defiro o pedido contido em petição id. 

26059011, no que tange a expedição de oficio para as Concessionárias 

de Energia e Telefonia Móvel, para que informem o endereço do 

Executado. Após, em caso de localização de novo endereço defiro desde 

já a expedição de Mandado de Citação. Em caso de não localização de 

novos endereços, intime-se a parte autora para requerer o que entender 

de direito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juara/MT, 21 

de Janeiro de 2020. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 3695-66.2016.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Ugo Sousa - OAB:9611

 Vistos. Diante do pedido de que o menor fique na companhia do genitor 

durante as férias escolares, vistas ao MPE para se manifestar acerca 

deste pleito.

Após, conclusos para análise do pedido, com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001021-30.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DA CONCEICAO SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

MUNICÍPIO DE JUARA (REU)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1001021-30.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

ROSA MARIA DA CONCEICAO SANTOS REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE JUARA Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação 

de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa para o fim de 

compelir o Estado de Mato Grosso e ao Município de Juara, a fornecer 

imediatamente “TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONSISTENTE EM 

ENCAMINHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MARCAPASSO 

ALÉM DE CONSULTAS E EXAMES, TRATAMENTOS CIRURGICOS E COM 

MEDICAÇÃO NECESSÁRIA DEVENDO SER TRANSPORTADO POR UTI VIA 

AMBULÂNCIA”, à paciente ROSA MARIA DA CNOCEIÇÃO SANTOS, 

portadora de “BLOQUEIO ÁTRIO VENTRICULAR TOTAL – CID I 44.2”. Sem 

delongas, verifica-se que a Resolução TJ-MT 09/2019 atribuiu à 1ª Vara 
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Especializada da Fazenda Pública da Comarca de VÁRZEA GRANDE/MT 

competência para processar e julgar “os feitos relativos à saúde pública, 

ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as 

ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde 

pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso 

individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado 

de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. De igual 

sorte, o art. 2° do mesmo ato normativo determinou que as ações em 

curso deverão continuar a tramitar nos juízos em que se encontram, com 

EXCEÇÃO daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de 

cumprimento de sentença. Por fim, registre-se que a Portaria 29/2019-CM 

estabeleceu o dia 30 de setembro de 2019 como data de início da 

distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. 

Feitas tais ponderações, considerando que o Estado de Mato Grosso 

encontra-se inserido no polo passivo da demanda, bem como tendo em 

vista tratar-se de prestação continuada, é de rigor o declínio da 

competência. Ante ao exposto, nos termos da Resolução TJ-MT n. 

09/2019 e Portaria 29/2019-CM, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar a presente ação para a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, determinando a 

remessa do feito, com as nossas homenagens, baixas e anotações de 

estilo. Cientifique-se as partes. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se 

imediatamente, expedindo-se o necessário com máxima urgência. 

Juara/MT, 14 de Janeiro de 2020. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000942-51.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA NEVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1000942-51.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

LINDINALVA NEVES DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Inicialmente, OFICIE-SE à APS de 

Sinop/MT para que, no prazo de 15 dias, encaminhe informações 

constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casado ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, 

para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados 

nos autos. Outrossim, por oportuno, desde já DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04/03/2019 às 14h30min, apresentando 

o rol de testemunhas nos termos do artigo 450 do CPC, com observância 

ao artigo 455, do CPC. RECOMENDO que, com exceção da intimação para 

audiências, todos os demais atos envolvendo a cientificação do requerido 

deverão ser realizados por meio da remessa dos autos, salvo decisão em 

sentido contrário, nos termos do convênio celebrado entre o Tribunal de 

Justiça e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso, bem como da 

decisão proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça nos autos do Pedido 

de Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular n.º 43/2012- CGJ/DJA). Após 

de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos CONCLUSOS para 

realização da audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juara/MT, 14 de Janeiro de 2020. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000392-56.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR SEVERIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO AUGUSTO DA SILVA OAB - MT0015993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000392-56.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

AGENOR SEVERIANO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

movida por AGENOR SEVERIANO DA SILVA, contra o INSS - Instituto 

Nacional de Seguro Social. A inicial foi devidamente recebida em id. n. 

13677813, momento em que se deferiu os benefícios da justiça gratuita e 

indeferiu o pedido de tutela antecipada. Autarquia demandada apresentou 

contestação em id. n. 15276209, alegando como preliminar prescrição. 

Parte autora impugnou a contestação em id. n. 15400732. Decisão 

saneadora em id. n. 20014596, oportunidade em que rejeitou a preliminar 

arguida e designou audiência de instrução e julgamento. Audiência 

realizada em id. n. 22258733, oportunidade em que foi inquirida uma 

testemunha. Parte autora reiterou o pedido de tutela provisória de urgência 

em id. n. 22391586. Vieram-me os autos conclusos. É o relato. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, apenas para situar, o caso em 

comento versa sobre o direito ao benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, na modalidade de segurado 

especial, o que não foi, administrativamente, reconhecido, sob a alegação 

“falta de comprovação de atividade rural em números de meses idênticos 

à carência do benefício”. Pois bem. Importa reconhecer que a possibilidade 

de contagem de períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 

8.213/91, para os fins almejados na demanda, independentemente de 

recolhimento das contribuições a eles correspondentes, encontra 

expressa previsão no art. 143, do citado diploma legal. Nestes termos é a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 

3621/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1). No 

que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe o 

art. 55, § 3º, da LBPS: Art. 55. [...] § 3º A comprovação do tempo de 

serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Não é 

possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ: 

Súmula 149 - STJ A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio 

previdenciário. Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo 

de serviço rural sem início de prova material durante todo o período. 

Diferentemente é a situação em que o segurado apresenta início de prova 

material, consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a 

alguns anos do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de 

tempo podem ser supridas por meio de prova testemunhal. Saliente-se que 

a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais já 

sedimentou o entendimento de que para fins de comprovação do tempo de 

labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos 

fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não exigindo, assim, que abranja todo o 

período. Mesma orientação restou acolhida ao tratar a TNU da prova 

material para fins de comprovação do tempo de serviço rural em 

aposentadoria rural por idade: Súmula 14 - TNU Para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material 

corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício. Não 

está o juiz, ademais, em face do art. 371 do CPC - ao contrário do 

Administrador (jungido ao princípio da legalidade) -, adstrito à enumeração 

legal dos meios de comprovação do tempo de serviço rural, como 

estabelecido no art. 106 da LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 

11.718/08. Tem-se, portanto, que a lista de documentos elaborada pelo 

legislador - como também o era o elenco do parágrafo único do art. 106, 

em sua redação original - é meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, 

AR 3821/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 

05.05.2008, p. 1; STJ, AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. 

Laurita Vaz, DJ 24.03.2008, p. 1; Mesma orientação emana da Súmula 6 da 

Turma Nacional de Uniformização: Súmula 6 - TNU A certidão de 

casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de 

trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da 

atividade rurícola. Por outro lado, como a Lei considera segurado especial 

o cônjuge ou companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem 

conjuntamente com os segurados especiais (produtores, meeiros, 

arrendatários, pescadores artesanais etc.), nada mais lógico possam os 
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documentos estar em nome destes últimos, porque, do contrário, 

estar-se-ia negando a condição de segurado especial àqueles que a Lei 

conferiu este apanágio, haja vista a hipossuficiência, informalidade e 

simplicidade de que se revestem as atividades desempenhadas. Veja-se, 

a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada: Súmula Nº 09 - TRU4 

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural. A 

questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais: Súmula 5 - TNU A prestação 

de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 

24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para 

fins previdenciários. Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações 

promovidas na Lei n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se 

segurado especial no âmbito do RGPS: Art. 11. São segurados 

obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: [...] VII - 

como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) 

módulos fiscais; 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas 

atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 

18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; b) 

pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão 

habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do 

segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, 

comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. § 1º 

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. [...] § 6º Para serem considerados segurados 

especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 

(dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação 

ativa nas atividades rurais do grupo familiar. § 7º O grupo familiar poderá 

utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de 

trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput deste artigo, em 

épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia 

no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo 

equivalente em horas de trabalho. § 8º Não descaracteriza a condição de 

segurado especial: I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar; II - a exploração da 

atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 

não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano; III - a participação em plano 

de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja 

associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural 

em regime de economia familiar; e IV - ser beneficiário ou fazer parte de 

grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de 

programa assistencial oficial de governo; V - a utilização pelo próprio 

grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento 

ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, 

de 24 de julho de 1991; e VI - a associação em cooperativa agropecuária. 

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: I - benefício de 

pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não 

supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência 

Social; II - benefício previdenciário pela participação em plano de 

previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste 

artigo; III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou 

do defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou 

intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei 

n.º 8.212, de 24 julho de 1991; IV - exercício de mandato eletivo de 

dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; V - 

exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; VI - parceria ou 

meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8º 

deste artigo; VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima 

produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada 

matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na 

atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social; e VIII - atividade artística, desde que em valor mensal 

inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. 

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria: I - a contar do 

primeiro dia do mês em que: a) deixar de satisfazer as condições 

estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto 

no art. 15 desta Lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no 

inciso I do § 8º deste artigo; b) se enquadrar em qualquer outra categoria 

de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, 

ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem 

prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei; e c) tornar-se segurado 

obrigatório de outro regime previdenciário; II - a contar do primeiro dia do 

mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que 

pertence exceder o limite de: a) utilização de terceiros na exploração da 

atividade a que se refere o § 7º deste artigo; b) dias em atividade 

remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste artigo; e c) dias de 

hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo. [...] Outrossim, 

o benefício assistencial concedido a qualquer dos membros do grupo 

familiar, ou ao próprio segurado, não descaracteriza a condição de 

segurado especial. Tampouco o fato de qualquer deles perceber benefício 

de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não 

supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência 

Social, ou benefício previdenciário pela participação em plano de 

previdência complementar instituído por entidade classista a que seja 

associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural 

em regime de economia familiar (a despeito do erro material constante do 

art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III). 

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente. Há permissão legal, ainda, para que 

outras atividades sejam desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do 

grupo, sem que isso descaracterize a condição de segurado especial ou o 

regime de economia familiar, como o exercício de mandato eletivo de 

dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais e o 

exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o 

exercício de tais atividades não dispensa o recolhimento da contribuição 

devida em relação a elas. Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal 

são por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC. Com efeito, os requisitos legais para a concessão de 

benefício de aposentadoria por idade, na condição de segurado especial 

rural, são, em síntese: 1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o 

homem; 55 anos para a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 

48, parágrafo 1º da LBPS. 2- Enquadramento na condição de segurado 

especial rural, na forma do art. 11, VII da Lei 8.213/91. 3- Efetivo exercício 

de atividade rural imediatamente anterior ao requerimento administrativo 

por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, da LBPS. A exigência de 

exercício de atividade rural até data imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908. Assim, ainda que o 

segurado cumpra os demais requisitos, estando ele afastado da atividade 

campesina quando do requerimento administrativo, não há que se falar em 

concessão de aposentadoria por idade rural. No caso dos autos, à data 

do requerimento administrativo e ajuizamento da ação a parte autora 

contava com mais de 60 anos de idade, cumprindo, pois, o requisito etário; 

A alegação de exercício de atividade rural durante o período 

imediatamente anterior ao requerimento restou evidenciada através do 

início de prova material consistente nos documentos juntados com a inicial, 

bem como pelo depoimento da testemunha colhido em juízo, o qual serve 

como prova suficiente para a comprovação do labor rural desenvolvido 

pela postulante no período requerido. Ademais, a referida testemunha, de 
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modo geral, confirmou as assertivas da parte autora, dando conta que ela 

sempre trabalhou na agricultura em regime de economia familiar, sem 

auxílio de empregados. Desta feita, a instrução processual mostrou-se 

favorável às pretensões da parte autora, já que a prova colhida é idônea e 

racionalmente apta a comprovar o desempenho de atividades campesinas 

em regime de economia familiar. Diante do exposto, reconheço a atividade 

rural em regime de economia familiar desenvolvida pela parte autora no 

período de 180 meses imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

ajuizamento da ação. b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à AGENOR 

SEVERIANO DA SILVA (CPF 359.968.622-04), nos moldes do art. 48, 

parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, todos da Lei 8.213/91, com data do início 

do benefício – DIB – em 09.03.2018 (requerimento administrativo) com RMI 

no valor de um salário mínimo da época e RMA em um salário mínimo atual. 

c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social a pagar à parte 

autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês. Na atualização do 

valor devido, os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correção 

monetária. Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma: Nome do segurado: AGENOR SEVERIANO DA 

SILVA (CPF 359.968.622-04), Benefício Concedido: Aposentadoria Rural 

por Idade; Renda Mensal Atual: um salário mínimo; Data do Início do 

Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo (09.03.2018); Prazo 

para cumprimento da sentença: Com o trânsito em julgado desta decisão, 

prazo de 30 (trinta) dias. Desse modo, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. 

Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001. FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). DEIXO DE DETERMINAR a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista o disposto 

no art. 496 do NCPC. Por derradeiro, ante a decisão supra, CONCEDO ao 

requerente a TUTELA ANTECIPADA, conforme pleiteado na inicial, 

DETERMINANDO o cumprimento imediato da presente deliberação. Desse 

modo, requisite-se a Secretaria a sua efetivação perante o Gerente 

Executivo do INSS da Comarca de Juara/MT, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, sob pena de multa de R$ 500,00, com fundamento no art. 537, do 

CPC, sem prejuízo da sanção pessoal prevista no art. 77, inciso IV e 

parágrafo único, do CPC, que desde já arbitro em R$ 800,00, a ser 

destinada ao FUNAJURIS. Após, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Com o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, sem 

prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de 

taxa, se requerido no prazo do art. 523, §1º e § 3º, do NCPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. EXPEÇA-SE o necessário. Juara/MT, 

14 de Janeiro de 2020. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000481-79.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

JUSCENIRA MOREIRA DE ARAUJO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AMPARO SOCIAL A PESSOA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, proposta por 

JUSCENIRA MOREIRA DE ARAUJO, em face de Instituto Nacional do 

Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a parte 

requerente, em síntese, que devido ser portadora de esquizofrenia está 

incapacitada para o trabalho. Assim, solicitou o benefício juntou ao INSS, 

no entanto, este restou indeferido sob o argumento de que não preenchia 

o critério de deficiência. Diante disto, requereu o benefício da justiça 

gratuita e a concessão do amparo social (LOAS) a contar da data do 

protocolo administrativo, com pagamento das parcelas atrasadas, 

devidamente atualizadas. Juntaram com a inicial os documentos 

indispensáveis a propositura da ação, sendo devidamente recebida em id. 

n. 13839171, oportunidade em que foi deferido os benefícios da justiça 

gratuita e indeferido o pedido de tutela de urgência. Laudo pericial juntado 

(id. n. 17307159). Parte autora manifestou-se em id. n. 17845845. Relatório 

social juntado (id. n. 19065261). Contestação oferecida em id. 21920314, 

alegando como preliminar a prescrição quinquenal. Parte autora 

manifestou-se em id. n. 22344837. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. O caso em comento comporta 

o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas;”. Assim, existindo preliminar pendente de apreciação passo desde 

já a sua análise. A referida preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, 

não merece prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu 

em 03.11.2017, e a ação foi ajuizada em 25.07.2018, portanto, longe de se 

operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, assim, 

rejeito a preliminar manejada pela autarquia ré. Ultrapassada tal questão, 

passo ao julgamento do mérito, propriamente dito. Vale mencionar que a 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 203, inciso V, dispõe que: Art. 

203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: (...) V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei. Por sua vez, o art. 3º do Regulamento da 

Previdência Social (Decreto n. 3.048/99) positiva que: Art. 3º A 

assistência social é a política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, 

independentemente de contribuição à seguridade social. A seu turno, o 

art. 2º da Lei n. 8.742/95 possui a seguinte redação: Art. 2º A assistência 

social tem por objetivos: (...) e) - a garantia de 1 (um) salário-mínimo de 

benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família (...) Já o art. 20 desta mesma Lei regula que “o benefício de 

prestação continuada é a garantia de 01 (um) salário mínimo mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção e nem de tê-la provida por sua família". Pode-se depreender 

dos dispositivos supra, que são dois os requisitos necessários à 

concessão da assistência social, quais sejam: I) ser a pessoa idosa ou 

portadora de deficiência; e II) não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família. No caso, verifico que tanto 

o primeiro requisito (pessoa portadora de deficiência), quanto o segundo 

(condição financeira) estão perfeitamente preenchidos e comprovados 

nos autos, mormente pelos documentos juntados, laudos médicos e 

estudo social realizado. Tal conclusão é alcançada pelo laudo pericial de 

id. n. 20739687, o qual descreveu que a incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente, ou seja, visivelmente preenchido o primeiro 

requisito exigido no art. 20 da Lei 8.742/93. Outrossim, no que tange ao 

segundo requisito, qual seja, a renda per capita familiar inferior a ¼, 

volvendo os olhos ao laudo sócio econômico (id. n. 16286520), verifico 

que a família é composta por 04 pessoas, sendo que sobrevivem apenas 

do salario do marido da requerente no valor de R$ 1.071,75, e de R$ 82,00 

que recebe do Programa Bolsa Família. Desse modo, considerando que a 

parte autora esta impossibilitado de realizar quaisquer atividades laborais 

em razão da idade, bem como algumas doenças que o acometem, observo 

que a mesma não possui meios para prover sua subsistência. Assim, 

coadunando com o acima exposto, há jurisprudências, in verbis: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOAS. BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO 
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CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIORECEBIDO POR MARIDO DA AUTORA NO 

VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA 

MISERABILIDADE POR OUTROS MEIOS PELOTRIBUNAL LOCAL. 1. Este 

Superior Tribunal pacificou o entendimento no sentido de que o critério de 

aferição da renda mensal previsto no § 3.ºdo art . 20 da Lei n.º 8.742/93 

deverá ser observado com um salário mínimo, não excluindo a 

possibilidade de que o julgador, ao analisar o caso concreto, lance mão de 

outros elementos probatórios que afirmem a condição de miserabilidade da 

parte e de sua família. 2. No caso concreto, as instâncias ordinárias 

consideraram o autor hipossuficiente. "A limitação do valor da renda per 

capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar 

que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção 

ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo 

para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a 

miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a ¼ do 

salário mínimo." (Resp. 1.112.557/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃONUNES 

MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe20/11/2009) 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 

1184459 PR 2010/0040944-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de 

Julgamento: 04/05/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/08/2010)” Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social que CONCEDA 

o benefício de amparo social à ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA, com data 

do início do benefício – DIB – 03.11.2017. 2) CONDENAR o INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês. Na atualização do valor devido, os juros de mora 

incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no 

percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correção monetária. Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma: Nome do 

segurado: ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA; Benefício Concedido: 

Benefício de amparo social; Renda Mensal Atual: um salário mínimo 

mensal; Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento 

administrativo. (03.11.2017); Prazo para cumprimento da sentença: Com o 

trânsito em julgado desta decisão, prazo de 30 (trinta) dias. Desse modo, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC. Autarquia isenta de custas, na forma da Lei 

Estadual 7.603/2001. FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). 

DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no art. 496 do NCPC. COM O TRÂNSITO EM JULGADO 

desta decisão, requisite a Secretaria o seu cumprimento ao Gerente 

Executivo do INSS da Comarca de Juara/MT, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa de R$ 500,00, com fundamento no art. 537, 

do CPC, sem prejuízo da sanção pessoal prevista no art. 77, inciso IV e 

parágrafo único, do CPC, que desde já arbitro em R$ 800,00, a ser 

destinada ao FUNAJURIS. Após, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo do art. 523, §1º e § 3º, do 

NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. EXPEÇA-SE o 

necessário. Juara/MT, 14 de Janeiro de 2020. JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000715-61.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AMPARO 

SOCIAL A PESSOA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, proposta por 

ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA, em face de Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a parte 

requerente, em síntese, que devido ser portadora de Epilepsia e síndromes 

epilépticas generalizadas, está incapacitada para o trabalho. Assim, 

solicitou o benefício juntou ao INSS, no entanto, este restou indeferido sob 

o argumento de que não preenchia o critério de deficiência. Diante disto, 

requereu o benefício da justiça gratuita e a concessão do amparo social 

(LOAS) a contar da data do protocolo administrativo, com pagamento das 

parcelas atrasadas, devidamente atualizadas. Juntaram com a inicial os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, sendo devidamente 

recebida em id. n. 14377858, oportunidade em que foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita e indeferido o pedido de tutela de urgência. 

Relatório social juntado em id. n. 16286520, e Laudo pericial em id. n. 

20739687. Contestação oferecida em id. n. 21919872, alegando como 

preliminar a prescrição quinquenal. Parte autora manifestou-se em id. n. 

22345933. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. O caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas;”. Assim, existindo preliminar pendente de apreciação passo desde 

já a sua análise. A referida preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, 

não merece prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu 

em 03.11.2017, e a ação foi ajuizada em 25.07.2018, portanto, longe de se 

operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, assim, 

rejeito a preliminar manejada pela autarquia ré. Ultrapassada tal questão, 

passo ao julgamento do mérito, propriamente dito. Vale mencionar que a 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 203, inciso V, dispõe que: Art. 

203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: (...) V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei. Por sua vez, o art. 3º do Regulamento da 

Previdência Social (Decreto n. 3.048/99) positiva que: Art. 3º A 

assistência social é a política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, 

independentemente de contribuição à seguridade social. A seu turno, o 

art. 2º da Lei n. 8.742/95 possui a seguinte redação: Art. 2º A assistência 

social tem por objetivos: (...) e) - a garantia de 1 (um) salário-mínimo de 

benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família (...) Já o art. 20 desta mesma Lei regula que “o benefício de 

prestação continuada é a garantia de 01 (um) salário mínimo mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção e nem de tê-la provida por sua família". Pode-se depreender 

dos dispositivos supra, que são dois os requisitos necessários à 

concessão da assistência social, quais sejam: I) ser a pessoa idosa ou 

portadora de deficiência; e II) não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família. No caso, verifico que tanto 

o primeiro requisito (pessoa portadora de deficiência), quanto o segundo 

(condição financeira) estão perfeitamente preenchidos e comprovados 

nos autos, mormente pelos documentos juntados, laudos médicos e 

estudo social realizado. Tal conclusão é alcançada pelo laudo pericial de 

id. n. 20739687, o qual descreveu que a incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente, ou seja, visivelmente preenchido o primeiro 

requisito exigido no art. 20 da Lei 8.742/93. Outrossim, no que tange ao 

segundo requisito, qual seja, a renda per capita familiar inferior a ¼, 

volvendo os olhos ao laudo sócio econômico (id. n. 16286520), verifico 

que a família é composta por 04 pessoas, sendo que sobrevivem apenas 

do salario do marido da requerente no valor de R$ 1.071,75, e de R$ 82,00 

que recebe do Programa Bolsa Família. Desse modo, considerando que a 
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parte autora esta impossibilitado de realizar quaisquer atividades laborais 

em razão da idade, bem como algumas doenças que o acometem, observo 

que a mesma não possui meios para prover sua subsistência. Assim, 

coadunando com o acima exposto, há jurisprudências, in verbis: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOAS. BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO 

CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIORECEBIDO POR MARIDO DA AUTORA NO 

VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA 

MISERABILIDADE POR OUTROS MEIOS PELOTRIBUNAL LOCAL. 1. Este 

Superior Tribunal pacificou o entendimento no sentido de que o critério de 

aferição da renda mensal previsto no § 3.ºdo art . 20 da Lei n.º 8.742/93 

deverá ser observado com um salário mínimo, não excluindo a 

possibilidade de que o julgador, ao analisar o caso concreto, lance mão de 

outros elementos probatórios que afirmem a condição de miserabilidade da 

parte e de sua família. 2. No caso concreto, as instâncias ordinárias 

consideraram o autor hipossuficiente. "A limitação do valor da renda per 

capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar 

que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção 

ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo 

para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a 

miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a ¼ do 

salário mínimo." (Resp. 1.112.557/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃONUNES 

MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe20/11/2009) 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 

1184459 PR 2010/0040944-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de 

Julgamento: 04/05/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/08/2010)” Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social que CONCEDA 

o benefício de amparo social à ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA, com data 

do início do benefício – DIB – 03.11.2017. 2) CONDENAR o INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês. Na atualização do valor devido, os juros de mora 

incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no 

percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correção monetária. Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma: Nome do 

segurado: ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA; Benefício Concedido: 

Benefício de amparo social; Renda Mensal Atual: um salário mínimo 

mensal; Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento 

administrativo. (03.11.2017); Prazo para cumprimento da sentença: Com o 

trânsito em julgado desta decisão, prazo de 30 (trinta) dias. Desse modo, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC. Autarquia isenta de custas, na forma da Lei 

Estadual 7.603/2001. FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). 

DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no art. 496 do NCPC. COM O TRÂNSITO EM JULGADO 

desta decisão, requisite a Secretaria o seu cumprimento ao Gerente 

Executivo do INSS da Comarca de Juara/MT, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa de R$ 500,00, com fundamento no art. 537, 

do CPC, sem prejuízo da sanção pessoal prevista no art. 77, inciso IV e 

parágrafo único, do CPC, que desde já arbitro em R$ 800,00, a ser 

destinada ao FUNAJURIS. Após, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo do art. 523, §1º e § 3º, do 

NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. EXPEÇA-SE o 

necessário. Juara/MT, 14 de Janeiro de 2020. JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVA Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002052-51.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, Uagner Rogério Martins, 

Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. Mandado extraído dos 

presentes autos, no dia 15/1/2020, compareci ao Hospital e Maternidade 

São Lucas, onde procedi a Intimação do perito Dr. RICARDO LEANDRO 

FELIPE, o qual bem ciente ficou da nomeação e do inteiro teor do presente 

mandado, exarou ciente como se vê no anverso, e aceitou a contra fé. O 

qual já agendou a perícia para dia 5/3/2020 às 15h30min no Hospital São 

Lucas, conforme nota no anverso. O referido é verdade, dou fé. 

JUARA/MT, 18 de Janeiro de 2020. UAGNER ROGERIO MARTINS Oficial de 

Justiça PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA 

DE JUARA - INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, 

JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002028-23.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PINHEIRO VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, Uagner Rogério Martins, 

Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. Mandado extraído dos 

presentes autos, no dia 15/1/2020, compareci ao Hospital e Maternidade 

São Lucas, onde procedi a Intimação do perito Dr. RICARDO LEANDRO 

FELIPE, o qual bem ciente ficou da nomeação e do inteiro teor do presente 

mandado, exarou ciente como se vê no anverso, e aceitou a contra fé. O 

qual já agendou a perícia para dia 5/3/2020 às 15h30min no Hospital São 

Lucas, conforme nota no anverso. O referido é verdade, dou fé. 

JUARA/MT, 18 de Janeiro de 2020. UAGNER ROGERIO MARTINS Oficial de 

Justiça PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA 

DE JUARA - INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, 

JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000826-11.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDERSON ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ TELEGINSKI OAB - PR33549 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IURI ANDREIVITH BOTELHO DE OLIVEIRA (REU)

CRISTINA APARECIDA CAMPANHOLI BOTELHO DE OLIVEIRA (REU)

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA (REU)

 

Arquivo em PDF.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001556-22.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO AMBROZIO CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001556-22.2019.8.11.0018. AUTOR(A): ADRIANO 
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AMBROZIO CORDEIRO RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS S E N T E N Ç A Trata-se de Ação 

Previdenciária ajuizada por ADRIANO AMBROZIO CORDEIRO em face do 

INSS, qualificados nos autos. A inicial foi recebida de modo equivocado, 

eis que consta logo após a distribuição da ação, petição da parte autora 

(ID: 23916318), relatando que o feito foi distribuído à Comarca de Juara de 

forma errônea, pugnando pela sua extinção. Vieram os autos conclusos. É 

o sucinto relatório. Assim, CHAMO O FEITO A ORDEM para revogar a 

decisão de ID n. 23896389, que recebeu a inicial. Via de consequência, 

analiso que a extinção do feito medida que se impõe. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, X, do NCPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. Transitada em julgada, 

certifique-se e arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000110-18.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000110-18.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ANTONIO FRANCISCO BATISTA 

Vistos etc; Considerando que em sua contestação a parte requerida 

arguiu preliminar, e juntou documentos, determino a intimação da parte 

requerente para fins de impugnação. Após, venham os autos conclusos 

para decisão. CUMPRA-SE. JUARA, 30 de agosto de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000110-18.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000110-18.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ANTONIO FRANCISCO BATISTA 

Vistos etc; Considerando que em sua contestação a parte requerida 

arguiu preliminar, e juntou documentos, determino a intimação da parte 

requerente para fins de impugnação. Após, venham os autos conclusos 

para decisão. CUMPRA-SE. JUARA, 30 de agosto de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120948 Nr: 7653-89.2018.811.0018

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Medrado Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Medrado de Souza, TEREZA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23765/O

 Intimar curadora especial para conhecimento e manifestação necessária 

quanto à juntada de estudo psicossocial de fls. 48/49, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73791 Nr: 3082-80.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mendanha Construtora Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Costa Eugenio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para se manifestar quanto ao teor da 

certidão do oficial de justiça de ref.85/87, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42503 Nr: 2931-56.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Martins Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65418 Nr: 2586-85.2014.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCSL, DASN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Caldas Dos Santos 

Hermont - OAB:MT/24.684/B, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, 

Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabiano Souza Rodrigues - 

OAB:12507 AL

 Intimar a patrona da parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57122 Nr: 3359-04.2012.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Lopes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jiancarlos Leobet - 

OAB:10.718/MT, Jose dos Santos Neto - OAB:63477, Joyce Carla M. 

de A. Heemann - OAB:8723, Rui Heemann Junior - OAB:15326

 Intimar patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante da 

distribuição da Carta Precatória a Comarca de Sinop retira pelo Sr. 

Clarismundo da Silva Santos(fl.473), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63450 Nr: 866-83.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca de Jesus Inácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.
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Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61694 Nr: 4317-53.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Fermino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Considerando que o apelado, intimado, não apresentou suas 

contrarrazões recursais, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40597 Nr: 1048-74.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Pelizaro Veloso de Araujo-ME, Danielle 

Pelizaro Veloso de Araújo, Espólio de José Márcio Veloso de Araújo - 

Representado por Danielle Pelizaro Veloso de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de suspensão da 

execução e, DETERMINO a suspensão por 1 (um) ano, quando também 

permanecerá suspensa a prescrição. Desarquivados os autos, intime-se a 

parte exequente para indicar bens passíveis de penhora.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56108 Nr: 2337-08.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alencar José Fantin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:

 D E C I S Ã O

DEFIRO o pleito de f. 172, escoado o prazo de suspensão do feito, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o 

que de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42644 Nr: 3072-75.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Bertaço Gotardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Defiro o pleito de p. 158, escoado o prazo de suspensão do feito, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o 

que de direito.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores a título de honorários 

advocatícios.

 Atente-se a Sra. Gestora ao cumprimento do determinado no Provimento 

n. 68 do CNJ.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32857 Nr: 716-78.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gomes de Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se o registro dos autos para constar cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

Após, com ou sem manifestação da Autarquia, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39540 Nr: 2-50.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Nunes Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se o registro dos autos para constar cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

Após, com ou sem manifestação da Autarquia, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27737 Nr: 324-75.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JSdS, Clarice Scheffer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, 

Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se o registro dos autos para constar cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

Após, com ou sem manifestação da Autarquia, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41497 Nr: 1936-43.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Jose Mussi - rep. Alcides Allonso Mussi, 

Espolio de Natividade Allonso Mussi- rep. Alcides Allonso Mussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto Martinez Campana, Donizete 

Requine Gonçalves, Dallier Gallo, Aldenir Rossatti Mancoelho, Arnaldo 

Ramão Medina, Armindo Ramão Medina, Cartório do 2º Serviço Notarial e 

Registral de Juara-MT., Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis e 

Titulos de Juara., Cartório de Registro Civil de Novo Horizonte, 1º 

TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE REG. IMÓVEIS DE DIAMANTINO MT, 

Serviço Notarial e Registral de Diamantino-MT., Serviço Notarial e Registral 

de Guiratinga-MT., Serviços Notarial e Registral de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Pereira - 

OAB:12982/SP, MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Fabrício Garbini 

Martins - OAB:111.575, Darcy Capistrano de Oliveira Filho - 

OAB:11.031, Eduardo Capistrano de Oliveira - OAB:11569, Felipe de 

Oliveira Alexandrino - OAB:18.182-A, Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B, 

Rhandersson Lamin Resende - OAB:107.558

 D E C I S Ã O

Diante da notícia do falecimento do requerido (fls. 674/675), no curso da 

presente ação ordinária de anulação de atos jurídicos, é indispensável sua 

sucessão pelo espólio ou por seus sucessores, nos termos dos artigos 

110 e 687 do CPC.

Desse modo, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil 

SUSPENDO a presente ação, para que seja providenciada a substituição 

processual do requerido DALIER GALLO por seu espólio.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42522 Nr: 2950-62.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdPGM, PdPM, MAG, KdPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de execução de título executivo judicial, proposta por BEIDE DE 

PAULA GARCIA MIRANDA, PEDRO DE PAULO DE MIRANDO e K.P.M, está 

última menor, todos representados por sua genitora Maria Aparecida 

Garcia, em face de DONIZETE APARECIDO MIRANDA, qualificados nos 

autos.

Citado, o executado não pagou o débito alimentar e também não 

apresentou justificativa.

Entre um ato e outro fora determinada a intimação pessoal da exequente, 

para dar prosseguimento no feito. Ao diligenciar no endereço declarado na 

inicial, o Sr. Oficial de Justiça procedeu com a sua intimação (fl. 92).

 No entanto, a exequente para não manter-se silente, apenas atravessou 

petitório pugnando pela suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) 

dias, ou seja, não demonstrando interesse em dar o devido andamento 

processual.

 É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Sem paragens, o presente feito está apto a ser extinto.

Neste âmbito, a lei processual, quando da inércia da parte autora em 

promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem 

resolução do mérito. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a 

dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da 

parte na prestação jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

Vistas ao Ministério Público.

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito pelo abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do NCPC.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56967 Nr: 3194-54.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Lisboa Leite, Otavio Lisboa Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 D E C I S Ã O

DEFIRO o pleito de f. 173, escoado o prazo de suspensão do feito, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o 

que de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85159 Nr: 4747-97.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirtes Gonçalves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Diante das informações trazidas pela parte autora de que a autarquia não 

atendeu ao comando da justiça, no que tange ao pagamento do benefício, 

DETERMINO:

Oficie-se imediatamente o setor responsável pela implantação de 

benefícios do INSS tanto em Sinop, quanto a de Cuiabá-MT para que 

implante o benefício de 2 (dois) salários mínimos, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer em ato atentatório a dignidade da justiça.

Transcorrido o prazo, sem que tenha ocorrida a referida implantação, 

certifique-se e volte-me concluso para proceder a penhora, via bacenjud, 

cominado com multa de 20% (vinte por cento) sob os valores devidos e 

não pagos pela autarquia.

Intime-se e Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002036-97.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA DUCELINA DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002036-97.2019.8.11.0018. AUTOR(A): MARIA 

DUCELINA DOS SANTOS MOREIRA REU: BANCO BRADESCO D E C I S Ã 

O Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote no sistema acerca da 

prioridade na tramitação destes autos. Trata-se de Ação Anulatória de 

Tarifas Bancárias cumulada com danos morais e materiais com pedido de 

Tutela Antecipada, proposta por MARIA DUCELINA DOS SANTOS 

MOREIRA em desfavor de Banco BRADESCO S/A, visando a suspensão 

dos descontos das tarifas bancárias, com a devolução dos valores 

descontados, condenação em danos morais e materiais, e por fim a 

inversão do ônus da prova. Liminarmente pugna pela suspensão dos 

descontos das tarifas bancárias em sua conta corrente. Questiona a parte 

autora quanto aos descontos realizados indevidamente em sua conta 

bancária, alega ainda que por falta de conhecimento, não tinha ciência de 

que poderia escolher entre ter uma conta tarifada ou não. Pois bem. 

Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os requisitos do 

art. 319 c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes as hipóteses 

do art. 330, CPC. Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cotejando as alegações 

tecidas na petição inicial em relação aos documentos juntados, o 

indeferimento da tutela inibitória é medida que se impõe. Não vislumbro, 

prima facie, a presença de alta probabilidade do direito da parte autora, 

tendo em vista que ao analisar o extrato bancário é possível observar que 

ela usou dos benefícios de uma conta corrente utilizando inclusive o 

cartão vinculado a esta conta. Com efeito, somente com o contraditório 

será possível aferir a veracidade das alegações da autora, motivo pelo 

qual INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA. Determino a inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII do C.D.C. CITE-SE o Requerido para 

que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta, nos 

termos dos arts. 334 e 344, ambos do CPC, advertindo-a que a ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial (CPC, art. 334 e 344). Expeça-se o 

necessário. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-46.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000026-46.2020.8.11.0018. AUTOR(A): NITEVALDO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA REU: BANCO FINASA BMC S.A. D E C I S Ã O Defiro 

o pedido de Justiça Gratuita, ressalvada a possibilidade de impugnação 

pela parte requerida, o que poderá ser feito na apresentação da 

contestação. Anote no sistema acerca da prioridade na tramitação destes 

autos. Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os 

requisitos do art. 319 c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes 

as hipóteses do art. 330, CPC. Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Determino a inversão do 

ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII do C.D.C. CITE-SE o 

Requerido para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

resposta, nos termos dos arts. 334 e 344, ambos do CPC, advertindo-a 

que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (CPC, art. 334 

e 344). Expeça-se o necessário. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002058-58.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HOMERO RIBEIRO RAMOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002058-58.2019.8.11.0018. EMBARGANTE: ANTONIO 

HOMERO RIBEIRO RAMOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO 

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial esta 

desacompanhada dos documentos essenciais para propositura da ação, 

notadamente comprovante de endereço e documentos pessoais, motivo 

pelo qual deixo de receber a inicial. Além disso, antes de receber a 

presente ação, torna-se necessário uma melhor análise quanto a 

gratuidade da justiça. A declaração de pobreza, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso a 

parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento. No caso, não há nos autos qualquer indício de situação de 

hipossuficiência ou comprovação de impossibilidade da parte autora em 

arcar com as despesas processuais, o que afasta a presunção de 

pobreza. Pelo contrário, em simples análise da natureza desta ação, cuja 

discussão se perfaz sobre um título executivo extrajudicial no valor de R$ 

295.400,00 (duzentos e noventa e cinco mil e quatrocentos reais), dá 

provas claras de que a parte autora possui capital e poder financeiro. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no art. 99,§2º do NCPC, 

INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, devendo a parte 

autora ser INTIMADA para que providencie a comprovação do 

recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, ou ainda, que requeira o parcelamento das custas (art. 

98,§6º NCPC). Intime-se ainda a parte autora para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste aos autos os documentos 

faltantes, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do NCPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-20.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN (REQUERENTE)

MILENA SCAPATICHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000073-20.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:MARCELO 

RUBENS BETARELLO SETOLIN e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN POLO PASSIVO: 

LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

10/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-36.2019.8.11.0018
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Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MORAES SILVA MASSIMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER COUTINHO SCARDUA OAB - MT7320/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000695-36.2019.8.11.0018 

REQUERENTE: CAMILA MORAES SILVA MASSIMO REQUERIDO: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Consta no pólo 

passivo desta demanda, a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa 

pública federal (assim constituída pelo Dec.-lei n. 759/69), somente 

podendo demandar e ser demandada no âmbito da justiça federal, 

conforme nossa Constituição em seu artigo 109: “Art. 109. Aos juízes 

federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, 

entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 

condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 

falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 

Justiça do Trabalho; (...)” Portanto, este Juizado Especial da justiça 

estadual não é o competente para processar e julgar este feito. Ademais, 

há previsão de tal impedimento na Lei n. 9.099/95, que assim dispõe: “Art. 

8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, 

o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil”. Com isso, não sendo matéria 

atribuível à apreciação deste Juizado Especial, e muito menos da Justiça 

Estadual, inviável a manutenção do feito sob o rito pretendido. Diante da 

fundamentação exposta, e do que mais consta nos autos, EXTINGO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos dos artigos 109, 

inciso I da CF e arts. 8º e 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. SANDY 

D E  P A U L A  A L V E S  M A I N A R D E S  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________ SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-17.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DIORGES MARIANO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 10/03/2020 10:00 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-87.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR VICENTE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000075-87.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:ADEMIR VICENTE 

JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA ALBERTINI COLET 

POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência Juizado Especial - Juara Data: 10/03/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 

78575-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-12.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLESSIO RODINEI SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000080-12.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:CLESSIO RODINEI 

SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE ALVES MARCAL 

POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

10/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 87129 Nr: 292-55.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Verginio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o réu EDVALDO VERGINIO DA 

SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 306, §1º, 

inciso II c/c 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. [...] 

Denota-se, também a presença da agravante prevista no art. 61, inciso I 

do CP, uma vez que se trata de réu reincidente.Sendo assim, em 

observância ao art. 67, do mesmo Códex, e a luz da posição 

jurisprudencial dominante, verifica-se que estas circunstâncias se 

compensam, razão pela qual mantenho a pena no mínimo legal, ou seja, em 

06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.Vislumbra-se, ainda, a 

existência da agravante prevista no art. 298, inciso III do CTB, razão pela 

qual agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 07 (sete) meses de 

detenção e 11 (onze) dias-multa.Ante a ausência de quaisquer causas de 

aumento ou diminuição da pena, fixo-a definitivamente em 07 (sete) meses 

de detenção e 11 (onze) dias-multa, a base de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.Considerando a pena aplicada e por se tratar 

de réu reincidente, fixo como regime inicial o SEMIABERTO, nos termos do 

art. 33, §2º, alíneas “b” e “c” do Código penal.Diante da reincidência do 

réu, não cabe a conversão da pena em restritiva de direitos (art. 44, § 3º, 

do CP), tampouco a sua suspensão (art. 77, inciso I). [...] Assim, fica 

proibido o autor de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo 

automotor durante 03 (três) meses a contar da data do trânsito em julgado 

da sentença.Após o trânsito em julgado: Oficie-se à Justiça Eleitoral, para 

fins do disposto no art. 15, III da CF (suspensão dos direitos políticos do 

condenado), [...]; Expeça-se guia definitiva.Após, arquivem-se com as 

baixas devidas.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Juara/MT, 10 de dezembro de 2019.Pedro Flory 

Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61615 Nr: 4241-29.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio de Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Vistos etc.

Nos termos do art 422 do CPP, notifique-se a defesa para, no prazo de 05 

dias, apresentar o rol de testemunhas que irão depor em Plenário, e 

demais diligências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42170 Nr: 2603-29.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, RK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Tapera Kayabi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Augusto Lima do 

Nascimento. - OAB:6.821-B, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Vistos etc.

Requisite-se da FUNAI a conclusão do laudo antropológico devidamente 

encerrado, no prazo de 30 dias.

Manifeste-se a defesa, acerca da desistência da inquirição da vítima.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63742 Nr: 1128-33.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Martins Bezerra, Nilza da Rocha e 

Carmo Dias, Cleirton Senhorin, Lucia Marestone Fenerich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 Vistos etc.

Colham-se as alegações finais da defesa.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000405-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO TURU RIKBAKTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000405-68.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: INACIO TURU RIKBAKTA REQUERIDO: BANCO FINASA BMC 

S.A. VISTOS. A teor do que prescreve o art. 437, §1º, do CPC, intime-se o 

requerente para se manifestar sobre o documento de Id. 23203161, prazo 

de 15 dias. Após, tornem os autos conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000413-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANO MUTZIE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000413-45.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: ALBANO MUTZIE REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. VISTOS. Conforme se dessume dos autos as partes 

foram cientificadas sobre retorno do feito da instância recursal e intimadas 

para se manifestarem sobre eventual cumprimento de sentença, todavia, 

quedaram-se inertes. Nesses moldes, considerando que a exigibilidade 

das custas processuais devidas pela autora foi suspensa em razão do 

disposto no artigo 98, §3º do CPC, determino o arquivamento definitivo do 

presente feito, com as baixas e registros cabíveis. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000073-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CLEMENTINO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gorcineia Gomes da Costa Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000073-04.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: PEDRO CLEMENTINO DA SILVA NETO REQUERIDO: 

GORCINEIA GOMES DA COSTA SILVA VISTOS. Intime-se o autor para 

juntar aos autos a certidão do casamento contraído com a requerida, no 

prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, 

voltem-me os autos conclusos para prolação de SENTENÇA. Cumpra-se. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000222-34.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BRANDALIZE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA Autos 

nº 1000222-34.2016.8.11.0025 Exequente: João Batista da Silva 

Executado: Rafael Brandalize VISTOS, Tratando-se de cumprimento de 

sentença cuja obrigação não foi satisfeita espontaneamente pelo 

executado, DEFIRO, em obediência à ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes ao executado que porventura se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, 

observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de 

penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa de constrição, intime-se o 

devedor. Restando negativa a resposta da diligência supra, defiro, 

subsidiariamente e respeitada a sequência aqui definida para os atos de 

constrição, a consulta e eventual bloqueio de veículos registrados em 

nome do devedor, pelo sistema RENAJUD. Se infrutíferas todas essas 

diligências, intime-se o credor para que dê impulsionamento à execução, 

indicando bens passíveis de constrição judicial, no prazo de 10 dias, sob 
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pena de extinção da execução. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002746-96.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINO PADILHA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1002746-96.2019.8.11.0025 

[BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88)] AUTOR(A): OSMARINO 

PADILHA MIRANDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS. Trata-se de ação de concessão de amparo assistencial do LOAS 

a pessoa com deficiência movida em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, sob a alegação de estarem presentes os requisitos 

necessários à concessão do benefício. Da análise à exordial verifico que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo códex, RECEBO a petição inicial. Defiro ao autor os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC e seguintes. Ato 

contínuo, por se tratar de auxílio assistencial, coloca-se como medida 

necessária a consecução de perícia médica e socioeconômica para se 

aferir o preenchimento ou não dos requisitos para recebimento do 

benefício previdenciário. Considerando que no banco de peritos do 

Tribunal de Justiça os peritos médicos credenciados, atuam em Comarcas 

bastante distantes do juízo (Sorriso, Matupá, Peixoto de Azevedo e 

Cuiabá, ou seja, a mais próxima está há quase 400 km da sede da 

comarca), e que impor aos demandantes, em sua grande maioria 

hipossuficientes financeiramente, a obrigatoriedade de se deslocar a um 

dos municípios acima citados para realização de perícia é impraticável, a 

teor do que estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da 

CNGC/MT (artigos 169/181), deixo de nomear os médicos já credenciados, 

e nomeio a médica perita Dra. Silvana Sperandio, para realização da 

perícia médica, devendo a mesma ser intimada desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. Estabeleço como 

quesitos do Juízo: (a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? (b) A parte autora é 

incapacitada para trabalhar? (c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? Explique. (d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária? (e) Havendo incapacidade, 

ap rox imadamen te  desde  quando  e la  ex i s te?  ( f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? (g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? (h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde 

quando exerce essa atividade? (i) A incapacidade, se existente, é para 

qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte 

autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a 

subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas 

condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? (j) A 

parte autora é incapaz para a vida independente? (k) A 

deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em 

sua vida? Que tipos de limitações? (l) Existe tratamento para o mal da 

parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do tratamento? (m) O 

tratamento traz efeitos colaterais? Quais? (n) Esses efeitos colaterais 

impedem que a parte autora exerça alguma atividade braçal? Ainda, 

INTIME-SE a equipe multidisciplinar do juízo a fim de que realize a perícia 

socioeconômica no ambiente familiar do requerente, devendo apresentar o 

laudo em 60 (sessenta) dias. Estabeleço como quesitos do Juízo a serem 

respondidos pela equipe multidisciplinar: 1- Qual a composição do núcleo 

familiar que vive sob o mesmo teto (art. 20, § 1º, Lei 8.742/93), assim 

considerados o requerente, o cônjuge, a companheira, o companheiro, o 

filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou 

inválido, os pais, e o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor 

de 21 anos ou inválido? 2- Qual a renda mensal bruta familiar (art. 4º, V, 

Decreto 6.214/07), considerando a soma dos rendimentos brutos 

auferidos mensalmente, composta por salários, proventos, pensões, 

pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, 

comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, 

rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do 

patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada, 

ressalvada a renda decorrente de benefício assistencial já percebido por 

idoso, em até um salário mínimo (art. 34, parágrafo único, Estatuto do 

Idoso)? 3- Foi apresentado algum comprovante de renda? A conclusão 

baseia-se apenas nas declarações obtidas quando da visita social? 4- As 

condições socioeconômicas da família são compatíveis com a renda 

informada? 5- A residência é própria, alugada ou cedida? 6- Descrever as 

condições da residência, os móveis, automóveis e outros bens, bem como 

a localização e os benefícios do imóvel, tais como: asfalto, água, esgoto, 

escola pública, telefone, hospitais etc. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do CPC. Tal 

intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já 

apresentou seus quesitos nas petições anteriores (inicial, contestação, 

réplica, etc). Para o expert nomeado fixo honorários periciais no valor, de 

R$ 900,00 (novecentos reais), tão logo as partes se manifestem sobre o 

laudo pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo(a) 

expert. Havendo aceitação do encargo, proceda a Sra. Gestora ao 

contato com o perito nomeado para agendamento da perícia e após 

intime-se as partes. Concluída a perícia, encaminhe ofício, conforme o 

anexo I da Resolução nº 541/2007 da CJF prevê, ao Diretor do Foro da 

Seção Judiciária de Sinop/MT e/ou Cuiabá/MT, acompanhado do ato de 

nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando o nome da 

comarca e todos os dados necessários para a efetivação do pagamento, 

discriminando ainda o tipo da perícia (art. 4º, da Resolução nº 541/2007). 

Após, intimem-se as partes para fins e prazo do parágrafo único do artigo 

477 do CPC. Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão 

mediante correta triagem para sentença, eis que a produção probatória 

testemunhal é desnecessária e inútil diante da prova médica/técnica já 

produzida. Sem prejuízo, levando-se em consideração o teor do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela parte requerida, 

informando a impossibilidade de comparecimento às audiências de 

mediação ante o reduzido número de procuradores na região, resta 

prejudicado o disposto no artigo 334, §5º, do CPC/2015. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000541-31.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000541-31.2018.8.11.0025 CRISLAINE RIBEIRO BARCELO - CPF: 

045.756.251-08 (EXEQUENTE) EDINEI ALVES DA SILVA - CPF: 

006.036.551-06 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que não foi 

possível intimar a Sra. Crislaine Ribeiro Marcelo porque, no endereço 

informado, atualmente mora a Sra. Cleide que disse não conhecer aquela. 

Porém, segundo a Sra. Valdeque, moradora da casa em frente, a Sra. 

Crislaine teria se mudado de Juína, não sabendo, no entanto, dizer para 

onde. /MT, 19 de dezembro de 2019. ELTON ANTONIO RAUBER Oficial de 

Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000537-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO TUBUI RIKBAKTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 307 de 569



CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que o v. acórdão transitou em julgado em: 14/10/2019.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001282-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO LUIZ SPANCERSKI OAB - PR33257 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. V. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº: 1001282-71.2018.8.11.0025 Requerente: 

Carolina Machri Requerido: Leandro Aparecido Viana Tirolti VISTOS. 

Cuida-se de ação cautelar de busca e apreensão de criança, porque, em 

resumo, teria o genitor da infante Manoela Marchri Tirolti, em total 

descumprimento de acordo sobre a guarda da menor, firmado entre as 

partes no procedimento nº 65549/2015, do CEJUSC desta Comarca, se 

valido de uma situação esporádica (a infante veio à cidade para passar 

um período curto de tempo com o pai), para se “apoderar” da criança, 

recusando-se a permitir que ela retornasse ao lar materno, o que forçou o 

ajuizamento da ação em comento. Indeferida a medida liminar, quedou-se 

inerte o requerido, incidindo em revelia. É o resumo necessário. 

FUNDAMENTO e DECIDO Porque não existem questões de forma a serem 

analisadas e havendo revelia do réu, autoriza-se desde já o julgamento da 

questão de fundo, que, a rigor, não obstante verse sobre temática sempre 

muito delicada e complexa, não apresenta no caso em tela maiores 

dificuldades decisórias, na medida em que a questão da guarda da criança 

em disputa já se acha sendo discutida em ação própria, esvaziando quase 

que por completo a finalidade acautelatória da medida de busca e 

apreensão em análise. De proemio, é curial relembrar que a busca e 

apreensão como instituto cautelar autônomo ou específico, que para parte 

da doutrina processualista podia ostentar caráter de satisfatividade, não 

existe mais no ordenamento jurídico pátrio, na medida em que o novo 

Código de Ritos acabou com a ideia de medidas cautelares como um 

instituto processual autônomo, colmatando à sua finalidade, que é sempre 

instrumental (acautelatória na dicção mais técnica). Sobre o tema: “A 

busca e apreensão cautelar pode ser requerida como medida preparatória 

ou incidental em relação a processos de alteração ou fixação de guarda 

quando houver elementos que evidenciem risco de dano grave. É corrente 

o uso da medida sob a alegação de risco ao menor caso ele seja mantido 

em companhia deste ou daquele guardião” (...) (...) a busca e apreensão 

existia no código anterior como procedimento cautelar específico entre os 

artigos 839 e 843, e que o CPC/2015 além de não repetir esses termos 

extinguiu as medidas cautelares típicas. “O CPC/2015 se refere à busca e 

apreensão apenas como forma de efetivação de decisões judiciais que 

imponham obrigação de fazer ou não fazer ou de entregar coisa. Todavia, 

nada impede a propositura de medida de urgência cautelar que pleiteie 

busca e apreensão de crianças e adolescentes ante a possibilidade de 

concessão de  med idas  a t íp i cas ”  (Fe rnanda  Tar tuce , 

http://www.ibdfam.org.br/noticias/6062/A tutela provisoria no CPC2015). 

Por conseguinte, é evidente que a medida hoje somente pode ter caráter 

cautelar, incidente ou preparatório, não podendo existir como uma ação 

própria, autônoma, como na hipótese versanda. Aliás, chama atenção o 

fato já destacado na decisão denegatória da tutela de urgência requerida 

pela genitora, que muito ao contrário do que afirmado na inicial, a tutela da 

criança, a guarda fática dela foram conferidas ao genitor por ordem 

judicial, exarada nos autos da ação de modificação de guarda proposta 

por ele e tombada sob n. 1001181-68.2017.8.11.0025, que tramita nesta 

mesma Vara Cível e no curso da referida ação, a genitora, que lá figura 

como ré, formulou pedido de tutela de urgência para a fixação do direito de 

visitas de fim de ano, coisa muito diferente do pedido acautelatório aqui em 

comento. Sendo assim, seja porque não é mais possível o processamento 

de cautelares como ações autônomas, sem vinculação com um pedido 

principal, no atual sistema jurídico-processual, seja porque salta aos olhos 

o descabimento do pedido acautelatório, que expõe a criança a um ir e vir 

ilógico e divorciado da ideia essencial de estabilidade, rotina, de cotidiano, 

essenciais à formação do caráter infantil, é evidente o descabimento do 

processamento da presente ação, que sem sombra de dúvidas, está 

conduzida à extinção. Sobre o tema: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

CAUTELAR AUTÔNOMA - CPC/2015 - VIGÊNCIA - FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Ação cautelar autônoma não subsiste na 

atual sistemática processual inaugurada pelo CPC/2015, haja vista que as 

tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser buscadas 

na demanda principal ou em caráter antecedente (STJ, AREsp 1410139, 

Rel. Min. Maria Isabel Gallotti)”(TJ-MG - AC: 10000181202854001 MG, 

Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 26/06/2019, Data de 

Publicação: 27/06/2019). Por conseguinte, JULGO EXTINTA, nos termos 

dos arts. 305 e 485, VI e § 3º do CPC/15 a presente ação cautelar, 

extinguindo-a sem julgamento de mérito, porque descabida essa finalidade 

no novo ordenamento processual. Ante ao princípio da causalidade, 

condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários de 

sucumbência, que arbitro em R$ 2.000,00 ante a ausência de valor 

econômico direto na pretensão judicializada, suspensa a cobrança ante o 

deferimento da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, § 3º do 

CPC/15. Ciência ao Parquet. Publicado no PJe. Transitada em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Juína/MT, 9 de dezembro 

de 2019. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000657-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU NERVIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000657-37.2018.8.11.0025. AUTOR(A): IRINEU 

NERVIS RÉU: BANCO BRADESCO VISTOS Exarada decisão definitiva, 

determinando o cancelamento da distribuição ante ao não recolhimento 

das custas processuais, insiste o autor em desobedecer ordem judicial, 

formulando novo pedido de gratuidade judiciária como se a decisão 

anterior não tivesse efeitos peremptórios e extintivos. Sendo assim, 

porque não cabe ao julgador inovar no feito após a prolação da sentença, 

não conheço do pedido incidental e determino que a Secretaria Judiciária 

cumpra de forma integral a decisão de id. 24761896, dando baixa nos 

registros processuais e encaminhando o feito para cobrança das custas 

judiciárias pendentes, arquivando-se a demanda em definitivo. Cumpra-se. 

JUÍNA, 11 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001228-71.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. O. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

MIRELLA DE OLIVEIRA MATEUS OAB - 059.205.221-43 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. L. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

DAVI MARQUES OAB - MT14678-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº: 1001228-71.2019.8.11.0025 Embargante: 

Fernando Pinheiro Lima Moraes Embargado: Nicolas de Oliveira Pinheiro, 

representado por sua genitora, Mirella de Oliveira Mateus VISTOS, ETC. 

Cuida-se de embargos de declaração movidos em face da decisão liminar 

proferida na ação de alimentos vertida em face do recorrente, a qual ao 

fixar os alimentos provisórios acolheu o pedido exordial, arbitrando-os em 

45% do valor do salário mínimo nacional, mas que, segundo o embargante, 

ao transformar essa fração em expressão econômica acabou se 

equivocando, fixando a pensão alimentícia em R$ 499,00 e não em R$ 

449,00, que corresponderia ao percentual fixado (45% de R% 998,00). É o 
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resumo necessário. FUNDAMENTO E DECIDO Os aclaratórios merecem 

provimento. Notadamente ocorreu erro na digitação da decisão 

embargada, que apesar de fixar os alimentos provisórios na fração de 

45% do salário mínimo nacional, acabou quantificando em expressão 

monetária valor diverso desse, arbitrando a pensão em metade do aludido 

valor, ou seja, R$ 499,00. Desse modo, corrigindo o erro material havido, 

determino a retificação no decisum do valor dos alimentos provisórios, que 

deve corresponder a 45% do salário mínimo nacional, isto é, R$ 449,00 e 

não o montante nominado na decisão fustigada. No demais, realizada a 

audiência de mediação e ausente o demandado, certifique-se quanto ao 

decurso do prazo para apresentação de contestação e já tendo decorrido 

declaro a revelia do réu, determinando a intimação do Parquet para 

manifestação e depois retornem-me conclusos para análise do cabimento 

do julgamento direto do pedido ou necessidade de instrução probatória. 

Publicado no PJe. Às providências. Juína/MT, 11 de dezembro de 2019. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001705-94.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEVAL SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Carta Precatória Comarca de Cuiabá - MT Processo: 

33121-64.2010.811.0041 Finalidade: penhora e avaliação PJE CERTIDÃO 

Certifico que em cumprimento ao mandado de Penhora e Avaliação da 

Carta Precatória, deprecante do Juízo da Comarca de Cuiabá - MT, 

extraída dos autos de origem n.° 33121-64.2010.811.0041, dirigi-me até o 

endereço mencionado no mandado, segundo os moradores, denominado 

Gleba São Leopoldo, no entanto, a descrição constante na referida 

matricula não é suficiente para determinar a localização da área, pois em 

toda a descrição diz que a área confronta com o lote 03, insuficiente para 

localizar, bem como, consta a margem da matricula vários registros 

confusos se as áreas descritas foram retiradas da área total; pelo que 

sem um croqui não é possível proceder a avaliação do referido imóvel; 

pelo que, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À PENHORA E AVALIAÇÃO, em 

virtude que o mesmo não foi localizado. Devolvo o mandado, para os 

devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Juína-MT, 14 de janeiro de 

2020. KARINE MORAIS SANTOS VON ANCKEN Oficiala de Justiça

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000335-85.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ROSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000335-85.2016.8.11.0025 

REQUERENTE: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

REQUERIDO: RODRIGO ROSA DOS SANTOS VISTOS. Mantenho a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos. Oficie-se à instância superior 

prestando eventuais informações requeridas. Intime-se o autor para se 

manifestar sobre a contestação e documentos, no prazo de 15 dias. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000044-46.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PODEROZO FOCHI (TESTEMUNHA)

JULIANA BERTOLINI (TESTEMUNHA)

VIVAZ BUTIQUE LTDA - ME (REQUERENTE)

SALETE ROCHA ALVES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - DF54011-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.Z.M. CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR AUGUSTO SARTORI OAB - PR0069614A (ADVOGADO(A))

MAURÍCIO GONÇALVES PEREIRA OAB - PR34718-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TATIELI SALETE SCHERER TORMA (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSANA MOREIRA MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO)

DEOLINDA CAMILLO SCRAMUCIN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000044-46.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: VIVAZ BUTIQUE LTDA - ME TESTEMUNHA: SALETE ROCHA 

ALVES, JULIANA BERTOLINI, FABIANA PODEROZO FOCHI REQUERIDO: 

R.Z.M. CONFECCOES LTDA VISTOS. Preenchidos os requisitos do artigo 

260 do CPC, designo audiência para oitiva das testemunhas para o dia 19 

de fevereiro de 2020, às 13h:30min. Comunique-se o Juízo Deprecante 

informando-o do ato. Caso a parte a ser citada/intimada não seja 

encontrada, o Oficial deverá certificar onde poderá ser localizada 

(inclusive com telefone, local de trabalho ou ponto de referência) e 

havendo novo endereço nos autos, encaminhem-se à respectiva 

Comarca, em caráter itinerante (art. 262 do CPC), independente de nova 

deliberação, informando tal providência ao Juízo deprecante. Cumpra-se 

servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que couber. 

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91917 Nr: 6385-86.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS, DELDS, EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT, JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 C E R T I D Ã O

 ROSANE INÊS NOATTO, GESTORA JUDICIÁRIO DA 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, MATRÍCULA 6464, 

PORTARIA N.º 101/2013/DF, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC...

 Certifico que, na data de 25/11/2013, foi nomeada como Curadora 

Especial da parte Autora, a Dra. JANAINA SERAFINI, OAB/MT 9.582, para 

promover a defesa nestes autos, conforme decisão à fl. 28.

Certifico ainda que, fora arbitrado a título de Honorários Advocatícios em 

15% do valor atualizado da execução, pelo serviço prestado pela 

Advogada acima identificada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91917 Nr: 6385-86.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS, DELDS, EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT, JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTEAUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, RETIRAR A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA NOS 
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AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140454 Nr: 3685-30.2018.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANCHES SANTIAGO & DINARDI SANTIAGO, ANTONIO 

SANCHES SANTIAGO, CLEUSA DIRCE DINARDI SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, na data de 15/03/2018, foi nomeado como Advogada Dativa 

da parte Executada, a Drª. MÁRCIA APARECIDA DAVID, OAB/MT nº 

4.889-A, para promover a defesa nestes autos, conforme decisão de fls. 

127 dos autos de código 32128.

Certifico ainda que, foi arbitrado a título de honorários Advocatícios o valor 

de 1,5 (um vírgula cinco) URHs, pelo serviço prestado pela Advogada 

acima identificada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 570 Nr: 4064-59.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZZIERI TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

Proc. Da Faz. Pública Estadual - OAB:00

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Processo nº 4064-59.2004.811.0025 Código nº: 570

Credor: Fazenda Pública Estadual

Devedor: Rezzieri Transporte Ltda

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Trata-se de Ação de Execução Fiscal de dívida ativa movida em face de 

Rezzieri Transporte Ltda.

Nos termos do artigo 782 do CPC, defiro o pedido formulado pelo 

exequente e determino a inscrição do nome do devedor por meio do 

sistema SERASAJUD.

Cumprida a determinação anterior, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias, e advirto que segundo a 

dicção do entendimento jurisprudencial sufragado nos temas 566 a 571 do 

STJ, a interrupção de contagem dos prazos deferidos no artigo 40 § 2° da 

LEF e de transcurso de prescrição intercorrente, não depende de 

pronunciamento judicial, contando-se automaticamente a ciência de 

inexistência de bens ou de desconhecimento do paradeiro do devedor 

fiscal, e somente se interrompe com a citação válida a efetiva constrição 

de bens do devedor, que fica expressamente ressalvado para eventual 

declaração de extinção de ação em tramite.

Às providências.

Juína/MT, 20 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 49100 Nr: 5226-50.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BERNADETE PACCOLA CAMINOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Processo nº: 5226-50.2008.811.0025 – Código nº: 49100

Exequente: Município de Juína - MT

Executado: Maria Bernadete Paccola Caminoto

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes ao executado e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 15 dias, e advirto que segundo a 

dicção do entendimento jurisprudencial sufragado nos temas 566 a 571 do 

STJ, a interrupção de contagem dos prazos deferidos no artigo 40 § 2° da 

LEF e de transcurso de prescrição intercorrente, não depende de 

pronunciamento judicial, contando-se automaticamente a ciência de 

inexistência de bens ou de desconhecimento do paradeiro do devedor 

fiscal, e somente se interrompe com a citação válida a efetiva constrição 

de bens do devedor, que fica expressamente ressalvado para eventual 

declaração de extinção de ação em tramite.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 20 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54749 Nr: 1030-66.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIONATTO & CIA LTDA, JORAIDO 

SIMIONATTO, CLARI SIMIONATTO, CÂNDIDO SIMIONATTO, JUVELINO 

SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:MT/9.369

 Processo nº: 1030-66.2010.811.0025 - Código nº 54749

Exequente: Estado de Mato Grosso

Executado: Simionatto & Cia Ltda e outros

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Intime-se o exequente para que indique quais os veículos a serem 

penhorados, ressaltando aqueles que já possuem restrições existentes.

Cumprida a determinação anterior, defiro o pedido de fls. 100. Após, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação (art. 523, §3º, 

CPC) dos bens que guarnecem a residência do executado, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar embargos à 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo para 

oposição de embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso 

oficial.

Caso contrário, dê-se vistas ao exequente, e advirto, ainda, que segundo 

a dicção do entendimento jurisprudencial sufragado nos temas 566 a 571 

do STJ, a interrupção de contagem dos prazos deferidos no artigo 40 § 2° 

da LEF e de transcurso de prescrição intercorrente, não depende de 

pronunciamento judicial, contando-se automaticamente a ciência de 

inexistência de bens ou de desconhecimento do paradeiro do devedor 

fiscal, e somente se interrompe com a citação válida a efetiva constrição 

de bens do devedor, que fica expressamente ressalvado para eventual 

declaração de extinção de ação em trâmite.

Às providências.

Juína/MT, 20 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99074 Nr: 482-02.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI WENER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Processo Nº: 482-02.2014.811.0025 (Código nº: 99074)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Neri Wener

VISTOS, etc.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo vencedor 

da ação ordinária de cobrança, cujos cálculos acham-se discriminados 

quanto periodicidade, índices de atualização, atendendo ao que exige a 

norma de regência, razão pela qual, determino a intimação do executado 

para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob 

pena de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários no percentual de 

dez por cento sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com 

ulterior expedição de penhora e de avaliação (§ 3º).

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, proceda-se a conversão da ação para cumprimento de 

sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intime-se.

Juína (MT), 9 de dezembro de 2019.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103135 Nr: 3894-38.2014.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMLU, ABSU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTEREQUERIDA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, RETIRAR A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA NOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143684 Nr: 800-09.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte embargante, Drª Enádia Garcia dos 

Santos Ribeiro, para retirar, em cartório, a certidão de honorários expedida 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141991 Nr: 4800-86.2018.811.0025

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca dos embargos de 

declaração em fls.25-29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 144333 Nr: 1298-08.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BUENO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER MEDEIROS - OAB:19095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não havendo motivos a inquinar a presunção de 

legalidade que advém do título, conheço os embargos e julgo-os 

improcedentes.Atendando-se às especificidades do caso concreto, bem 

como o trabalho realizado pelo advogado nomeado que atuou por meio da 

propositura da ação, fixo em seu favor honorários dativos no valor 

equivalente à 03 URH, com observância na tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ. Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º).Transitada em 

julgado, traslade-se cópia da presente decisão aos autos de Execução 

Fiscal n. 4986-17.2015.811.0025 (código 113753) e arquive-se.Intime-se a 

Fazenda Pública a impulsionar, o feito de modo efetivo e concreto, nos 

termos do item 4.3 dos temas 566 á 571 da jurisprudência simulada, pelo 

STJ, sob pena de restabelecimento da marcha prescricional que somente 

a interrompe como a da citação e/ou a constrição de bens em nome do 

devedor.Em caso de inercia, imediatamente arquivo provisório até efetiva 

provocação do credor ou decurso da prescrição que deve ser anotado 

nos registros eletrônicos de tramitação processual para efetiva controle 

de juízo.P.I.C.Às providências.Juína/MT, 24 de setembro de 2019.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 144621 Nr: 1480-91.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1480-91.2019.811.0025 Código nº: 144621

EMBARGANTE: Marcia Aparecida Ferreira de Oliveira

EMBARGADO: Fazenda Pública Estadual.

EMBARGOS À EXECUÇÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Cuida-se de embargos à execução, vertidos contra ação de execução 

fiscal proposta pelo Município de Juína, objetivando executar CDA 

inadimplida pelo devedor.

A ação/defesa foi proposta por advogado dativo nomeado para 

representar o réu revel, que, à mingua de maiores informações, procedeu 

à defesa de mérito por negativa geral, sem se ater a questões específicas 

da excussão.

O embargado, por sua vez, refutou a defesa apresentada de forma 

genérica, requereu a improcedência dos embargos e o prosseguimento da 

execução.

É o que cabia relatar.

FUNDAMENTO e DECIDO

Compulsando os autos, verifica-se que a defesa apresentada não traz 

qualquer oposição ou resistência à pretensão executória, razão porque, a 

solução da quaestio é de singela complexidade.

Dessarte, não havendo motivos a inquinar a presunção de legalidade que 

advém do título, rejeito os embargos e nego-lhes provimento, determinando 

o prosseguimento da execução.

Custas e honorários sucumbenciais pelo embargante, os quais ficam 

arbitrados em 10% do valor da dívida exequenda, observando-se o 

disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Considerando o trabalho desempenhado pela defensora dativa Enádia 

Garcia dos Santos Ribeiro, inscrita na OAB/MT n. 8249-A, ARBITRO em 

seu favor honorários dativos no montante de 1,0 URH da tabela atual da 

OAB.

EXPEÇA-SE a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos de Execução Fiscal n. 
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1042-41.2014.811.0025 – Código 99665.

Transitada em julgado a presente sentença, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juína/MT, 25 de setembro de 2019.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 140557 Nr: 3750-25.2018.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3750-25.2018.811.0025 (Código nº: 140557)

EMBARGANTE: Maria de Fátima de Souza

 EMBARGADO: Município de Castanheira – MT

 EMBARGOS À EXECUÇÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Cuida-se de embargos à execução, vertidos contra ação de execução 

fiscal proposta pelo Município de Castanheira objetivando executar CDA 

inadimplida pelo devedor.

A ação/defesa foi proposta pela advogada dativa nomeada para 

representar a ré revel, que, à mingua de maiores informações, procedeu 

1à defesa de mérito por negativa geral, sem se ater a questões 

específicas da excussão.

O embargado, por sua vez, refutou a defesa apresentada de forma 

genérica, requereu a improcedência dos embargos e o prosseguimento da 

execução.

É o que cabia relatar.

 FUNDAMENTO e DECIDO

Compulsando os autos, verifica-se que a defesa apresentada não traz 

qualquer oposição ou resistência à pretensão executória, razão porque, a 

solução da quaestio é de singela complexidade.

Dessarte, não havendo motivos a inquinar a presunção de legalidade que 

advém do título, rejeito os embargos e nego-lhes provimento, determinando 

o prosseguimento da execução.

Verifica-se nos autos que a executada nunca foi encontrada, desta forma 

realize-se pesquisa no sistema público de consulta INFOJUD objetivando a 

localização da executada e a continuação do procedimento executório.

Após, vistas ao exequente para requerer o que entender de direito.

 As Providências.

 Juína/MT, 26 de setembro de 2019.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144696 Nr: 1534-57.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONE WANDERLEI CORREA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTEAUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, RETIRAR A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA NOS 

AUTOS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000496-95.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FUNBEP - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA ZOTTIS OAB - RS48921 (ADVOGADO(A))

JORGE FRANCISCO FAGUNDES D AVILA OAB - PR56519 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO ZIR BOTHOME OAB - RS44277 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DOS SANTOS AUGUSTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS TERESA D AMICO VALDIVIESO BONET OAB - PR41096 

(ADVOGADO(A))

YARA DAMICO OAB - PR14258 (ADVOGADO(A))

CARINA DANIELA DE SOUZA LIMA OAB - PR63820 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000496-95.2016.8.11.0025 

AUTOR(A): FUNBEP - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO REU: 

PAULO DOS SANTOS AUGUSTO Vistos. Considerando o teor da decisão 

prolatada pela instância superior (Id. 24675506), que anulou a sentença 

prolatada e determinou a produção de prova pericial atuarial, nomeio para 

o encargo o perito Aldo Nuss, que poderá ser localizado na Rua Campo 

Erê, nº 387E, na cidade de Lucas do Rio Verde, telefone (65) 99646-2728 

– email: nussaldo@gmail.com, conforme informações registradas no 

Banco de Peritos do Tribunal de Justiça, devendo ser ele intimado desta 

nomeação para conhecimento e realização da perícia necessária. 

Proceda-se a intimação as partes para, no prazo de 15 dias, cumprir com 

o que lhe foi incumbido no art. 465, § 1º, incisos I à III, do CPC. Após, 

proceda-se a intimação do perito para: · Ciência dos quesitos 

apresentados pelas partes; · Designar data para a realização da perícia; · 

Para fins dos incisos do § 2º do art. 465: “Ciente da nomeação, o perito 

apresentará em 05 (cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo, 

com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais”; · Para seguir os ditames do art. 473 do CPC na confecção do 

laudo pericial. Com a designação de data para a perícia e indicação dos 

honorários, intimem-se novamente as partes nos termos do §3º do art. 

465, assim como do art. 474, ambos do CPC. Depois de indicados os 

honorários, intime-se a parte requerente, a fim de que deposite a quantia 

correspondente ao mesmo na Conta Única Judiciária, fazendo constar na 

intimação que o exame pericial em comento realizar-se-á apenas mediante 

a efetivação de tal depósito, devendo ser liberado ao perito apenas 50% 

(cinquenta por cento) do valor antes da realização da perícia em questão. 

O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da efetivação da avaliação encimado. Com a juntada do laudo 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, bem como para no mesmo prazo apresentarem memoriais finais, 

observando-se na espécie a intimação das partes se dará mediante 

publicação no DJE, salvo quando de exceções legais. Em seguida, voltem 

os autos conclusos para sentença. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000232-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000232-10.2018.8.11.0025. REQUERENTE: BANCO 

FINASA BMC S.A. REQUERIDO: AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS 

BUSCA E APREENSÃO VISTOS. Trata-se de ação de busca e apreensão 

vertida em razão de inadimplemento em contrato de financiamento com 

garantia fiduciária firmado entre as partes. Conforme preceitua o art. 320 

do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da demanda. O art. 321, também do NCPC 

dispõe que, verificando o Juiz o não preenchimento dos requisitos 

exigidos nos arts. 319 e 320 do mesmo diploma, deverá ser determinado 

ao autor que emende a inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 
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Pois bem. Na hipótese dos autos, conforme se infere da decisão de Id. 

12020513, foi determinado que o autor emendasse a petição inicial, 

juntando aos autos documentação comprobatória da efetiva notificação do 

requerido, nos moldes do Dec-Lei nº 911/69, no entanto, mesmo após a 

prorrogação do prazo para cumprimento da ordem, até a presente data tal 

providência não foi atendida pelo autor. Assim, considerando a inércia da 

parte autora em cumprir a determinação de emenda à inicial, com fulcro no 

parágrafo único do art. 321, do NCPC, forçoso se faz o indeferimento da 

petição inicial. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, e de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Custas pelo requerente. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, 

arquive-se. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001379-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001379-71.2018.8.11.0025. AUTOR(A): 

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA REU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

VISTOS. Conforme noticiado no Id. 26822394, as partes firmaram acordo 

em relação ao débito objeto do presente processo. Havendo composição 

amigável, a homologação do acordo com resolução do mérito é medida que 

se impõe. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza 

os efeitos legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, “b”, do CPC. Expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados em Juízo (Id. 18201133), na forma requerida na avença 

firmada. Defiro o pedido de desistência do prazo recursal. Oportunamente, 

recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000898-74.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO OLIVEIRA POLIPENKO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que o parcelamento das custas, deferido pelo 

Magistrado, foi processado pelo setor de arrecadação, devendo a parte 

autora, no prazo legal, efetivar e comprovar o pagamento. Anexo o e-mail 

de resposta. JUÍNA, 21 de janeiro de 2020 MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000849-33.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE DOS SANTOS FERRAZ TASSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que o parcelamento das custas, deferido pelo 

Magistrado, foi processado pelo setor de arrecadação, devendo a parte 

autora, no prazo legal, efetivar e comprovar o pagamento. Anexo o e-mail 

de resposta. JUÍNA, 21 de janeiro de 2020 MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000924-72.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA BISPO DE JESUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que o parcelamento das custas, deferido pelo 

Magistrado, foi processado pelo setor de arrecadação, devendo a parte 

autora, no prazo legal, efetivar e comprovar o pagamento. Anexo o e-mail 

de resposta. JUÍNA, 21 de janeiro de 2020 MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026354-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUAPORE CARNE S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM OAB - MT16759-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que o parcelamento das custas, deferido pelo 

Magistrado, foi processado pelo setor de arrecadação, devendo a parte 

autora, no prazo legal, efetivar e comprovar o pagamento. Anexo o e-mail 

de resposta. JUÍNA, 21 de janeiro de 2020 MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001789-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001789-32.2018.8.11.0025 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: ANTONIO GOLFO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de busca e apreensão com pedido liminar proposta com fundamento 

Decreto-Lei 911/69, cujo objeto é a busca e apreensão de um veículo 

automotor alienado fiduciariamente por meio de contrato celebrado com a 

parte ré. O pedido liminar foi deferido. Contudo, antes do cumprimento da 

medida liminar e da citação da parte adversa, adveio aos autos termo de 

acordo extrajudicial firmado entre as partes epigrafadas, oportunidade em 

que a parte autora requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta) meses (05 anos), ao argumento de que, caso o devedor não 

cumpra integralmente o pagamento estipulado, dará prosseguimento na 
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ação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. 

Diretamente ao ponto, não se mostra possível, nem razoável, suspender o 

processo por longos cinco anos, paralisando o procedimento processual e 

ocasionando exacerbado aumento do trâmite processual, tanto é que a 

legislação processual de regência dispõe que o prazo de suspensão do 

processo, em caso de convenção das partes, nunca poderá exceder 06 

(seis) meses (art. 313, inciso II e § 3º, CPC/2015). Além disso, no caso 

dos autos, a parte ré sequer foi citada, pelo que não se mostra cabível a 

suspensão processual por convenção das partes, posto que tal medida 

se traduz em verdadeiro negócio jurídico processual, sendo imprescindível 

que a relação jurídica processual esteja prévia e devidamente 

estabelecida. Acerca do tema, os professores Nelson Nery Júnior e Rosa 

Maria de Andrade Nery afirmam que “Não se pode pleitear a suspensão do 

processo pela convenção das partes se o réu não foi nem sequer citado, 

não se constituindo a relação jurídico-processual que permitiria o pedido 

de suspensão consensual (2.º TACivSP, 10.ª Câm., Ag 678293-0/4, rel. 

Juiz Soares Levada, v.u., j. 7.2.2001)”.[1] Ademais, o acordo extrajudicial 

celebrado entre as partes, antes da angularização processual, prevendo 

novas formas e prazos para o pagamento do débito, cuja mora é condição 

sine qua non para admissibilidade e processamento da ação de busca e 

apreensão, revela a perda superveniente do interesse de agir, visto que a 

ação não é mais necessária, ao menos nos moldes em que foi inicialmente 

ajuizada. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: APELAÇÃO 

CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO 

EXTRAJUDICIAL. SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO 

ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO 

VÁLIDA NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A celebração de acordo no curso da 

atividade de conhecimento (busca e apreensão) importa a superação da 

situação inicial de inadimplemento, tornando, com isso, a medida de busca 

e apreensão despida de utilidade e necessidade, conduzindo, assim, à 

extinção do processo por ausência de interesse processual. Precedentes. 

2. Revelando-se nítida a perda superveniente do interesse de agir, em 

razão de acordo extrajudicial realizado anteriormente à citação, não se 

aplicando o disposto no art. 313, II do CPC, carece de respaldo jurídico o 

pedido de suspensão do processo antes do aperfeiçoamento da relação 

jurídico-processual. 3. Em se tratando de atividade de conhecimento 

(busca e apreensão), não se mostra apropriada a suspensão do 

processo por tempo suficiente ao adimplemento do acordo, uma vez que a 

regra do art. 922 do CPC tem aplicação detida à atividade de execução. 4. 

Apelo conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1216330, 

07052325620198070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data 

de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019). APELAÇÃO 

CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA 

SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A celebração de acordo extrajudicial antes mesmo de 

angularizada a relação processual fulmina o interesse processual do autor 

quanto à pretensão deduzida na Inicial, diante da ausência do binômio 

necessidade-utilidade, culminando na extinção do processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil. 2. Não se há falar em homologação de acordo entabulado antes da 

citação do réu, ato essencial para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, tampouco em sobrestamento do feito até o fiel cumprimento da 

avença. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJDFT, Acórdão 1203283, 

07035194620198070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma 

Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019) Com 

efeito, denota-se que advindo acordo extrajudicial antes da citação da 

parte adversa, outro caminho não há senão a extinção do processo em 

razão da perda superveniente do interesse processual. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil. As custas judiciais 

já foram devidamente quitadas pela parte autora. Sem honorários, eis que 

não foi efetivada a angularização processual. Publique-se no DJe, 

intimando-se as partes e uma vez preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo. Cumpra-se. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito [1] NERY 

JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]/ 

Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, 3. Ed. – São Paulo: 

Thomson Reuters Brasil, 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000002-94.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. SOUZA NUNES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000002-94.2020.8.11.0025 REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO REQUERIDO: A. C. SOUZA NUNES - ME Vistos, etc. 

Intime-se o polo ativo para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos 

autos o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

extinção do feito e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, 

NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às 

providências. Juína/MT, 14 de janeiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001632-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. Z. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001632-59.2018.8.11.0025. Vistos. Cumpre-me 

ressaltar que a presunção de veracidade da declaração do requerente 

não afasta o dever do juiz de, não estando convencido da alegação, exigir 

a comprovação da necessidade. Aliás, nos dizeres dos renomados 

doutrinadores Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade “a declaração 

pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático 

que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do 

peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o 

juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado e 

legislação processual civil extravagante em vigor. 9ª ed. Editora Revista 

dos Tribunais. 2006. São Paulo. p. 1184). (destaquei) Outrossim, o 

Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de autorizar o 

magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, 

senão vejamos: “[...] II - Não se convencendo o magistrado da situação de 

miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão 

ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração 

de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. III - 

Rever as conclusões do acordão acerca do indeferimento do benefício 

demandaria incursão indevida no acervo fático-probatório dos autos, o 

que é vedado pela Súmula 07/STJ. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 708995/GO – 2005/0158248-0, 

Relator Ministro Paulo Furtado, j. em 13/10/2009, DJe 23/10/2009) 

(destaquei) No mesmo sentido é a jurisprudência do TJMT: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA 

CF/88 E ARTIGO 4º DA LEI Nº 1.060/50 E IMPEDIMENTO DE ACESSO À 

JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

ALEGADA NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em afronta ao artigo 5º, inciso 

LXXIV, da CF/88, e ao artigo 4º da Lei nº 1.060/50 pelo indeferimento da 

assistência judiciária gratuita pretendida pelo agravante, se este não 

trouxe para os autos elementos aptos a demonstrar a necessidade 
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alegada, pois não apresentou a declaração de imposto de renda ou os 

comprovantes atualizados de seus rendimentos. (RAI 18314/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/08/2014, Publicado no DJE 15/08/2014) (destaquei) No caso em análise, 

facultado à parte autora que trouxesse aos autos documentos que 

corroborassem a hipossuficiência econômica a justificar a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita (Id 16673532), essa deixou transcorrer o 

prazo para manifestação, conforme certidão de Id 22490973. Portanto, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária e determino a intimação da 

parte autora para que promova o recolhimento das custas processuais, 

sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena extinção 

do feito e cancelamento da distribuição, conforme art. 290, NCPC. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000726-40.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEMIS AURIMAR BIZARELLO KROLOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ESPANTAN SCHAFER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue e comprove o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, na 

comarca de Aripuana, conforme disposto na portaria nº 142/2019 da CGJ. 

JUÍNA, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein 

Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002577-12.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALEXANDRE SILVA 03191683100 (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Senhor(a): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES Intime-se a parte autora para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 

JUÍNA Data: 18/03/2020 Hora: 08:30 DECISÃO: Vistos, etc. Cuida-se de 

ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer e 

concessão de tutela de urgência proposta por Associação Juinense de 

Ensino Superior do Vale Do Juruena – AJES em desfavor de DIEGO 

ALEXANDRE SILVA, pessoa jurídica de direito privado, com nome fantasia 

“Bicicletaria Monark e o Território”, já qualificados nos autos. Narra a 

exordial que o requerido veiculou notícia falsa, de cunho difamatório, em 

relação ao requerente, no sentido de que a empresa AJES “tem mais de 

200 (duzentos) processos e corre o risco de fechar as suas portas”. Em 

sede de tutela de urgência, requereu a antecipação dos efeitos da tutela 

para o fim de excluir a matéria supostamente falsa do site 

http://www.oterritorio.com.br. Comprovou o recolhimento das custas 

judiciais e taxa judiciária (Id n. 27471038). Apresentou documentos. Breve 

relato. Decido. De início, recebo a exordial, eis que preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC. Diretamente ao ponto, 

registre-se que a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

deve ser realizada à luz dos requisitos exigidos pela Lei n. 12.965/2014, a 

qual dispõe acerca dos princípios, garantias, direitos e deveres para o uso 

da internet no Brasil, e que ficou conhecida como o “marco civil da 

internet”. A Lei n. 12.965/2014 preconiza em seu art. 19, § 4º que o juiz 

poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o 

interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, 

desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do 

autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. É a 

chamada tutela antecipada cibernética. Pois bem, a liberdade de 

expressão é um direito consagrado pela Carta Magna que assegura a livre 

manifestação de pensamentos e ideias, porém é sabido que deve conviver 

harmoniosamente com os demais direitos e garantias constitucionais, dada 

a reconhecida inexistência de direito constitucional absoluto, sendo que a 

relatividade é, inclusive, uma das características dos direitos 

fundamentais. O professor e doutrinador Pedro Lenza, citando o Min. 

Cezar Peluso, ensina que: “(...) a liberdade de expressão emana, 

diretamente, da dignidade da pessoa humana e se caracteriza como 

importante elemento para formação e aprimoramento da democracia. 

“‘Desse ponto de vista, (a liberdade de expressão) é um fator relevante da 

construção e do resguardo da democracia, cujo pressuposto 

indispensável é o pluralismo ideológico’, disse. Ele [o Min. Cezar Peluso] 

acrescentou que a liberdade de expressão ‘só de ser proibida quando for 

dirigida a incitar ou provocar ações ilegais iminentes’”. (Notícias STF, 

15.06.2011) No caso em apreço, não é possível deduzir da simples leitura 

do documento de Id n. 27439840 que as afirmações nele contidas são 

falsas, de modo que não pode ser entendido isoladamente como prova 

inequívoca da verossimilhança das alegações. Apenas com uma análise 

aprofundada do caso, respeitado o contraditório e a ampla defesa, é que 

se poderá chegar à verdade no tocante à falsidade ou não do conteúdo 

divulgado. Até porque, num primeiro momento, observando as 

peculiaridades do caso e a amplitude do alcance da matéria, entendo que 

não há razoabilidade em intervir precocemente no direito constitucional do 

requerido – liberdade de expressão – sem antes oportunizar aos 

envolvidos o exercício da garantia do contraditório e da ampla defesa - 

igualmente assegurado pela Constituição da República – a fim de que 

possa se defender e produzir provas acerca da veracidade do conteúdo 

disponibilizado no site. Por fim, em reforço ao já expressado, entendo que 

não há possibilidade de ocorrência dano irreparável ou de difícil 

reparação, caso o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido 

na sentença final de mérito. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 

19, § 4º da Lei n. 12.965/2014, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

requestada. No mais, remeta-se ao CEJUSC, eis que vislumbro 

possibilidade de transação, devendo ser designada audiência de acordo 

com a pauta do mediador/conciliador, porém com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, devendo a parte ré ser intimada com 20 (vinte) dias de 

antecedência, no mínimo. Cite-se a parte requerida, advertindo-a de que, 

não havendo autocomposição, o prazo para contestar começará a fluir da 

data da realização da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, 

NCPC), sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º do artigo 334), salientando, ainda, que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou da requerida à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC, art. 344). Intimem-se. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito. JUÍNA, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000316-11.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. G. A. (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo: 1000316-11.2018.8.11.0025 REQUERENTE: DOUGLAS 

AGUSTINI INVENTARIADO: ESPÓLIO DE GABRIEL AGUSTINI Vistos, etc. 

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Douglas Agustini em 

face da sentença de Id n. 12833749, alegando contradição quanto à 

fixação dos honorários sucumbenciais, argumentando que o valor fixado 

mostra-se exacerbado, visto que o advogado da outra parte apenas 

compareceu nos autos para pugnar pela extinção do feito em virtude da 

litispendência. Com o manuseio dos presentes embargos declaratórios 

pretende, em síntese, que o valor dos honorários sucumbenciais fixado 

em 02 URH’s seja diminuído para 0,5 URH. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. Recebo os presentes embargos de 

declaração, em razão de sua tempestividade, sendo assim, passo à 

análise do mérito. Preliminarmente insta ponderar que o cabimento dos 

embargos declaratórios está definido no artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, o qual dispõe que o seu fim específico é esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou 

corrigir erro material, não visando, assim, reformar a decisão quanto ao 

mérito. Pois bem. Denota-se, contudo, que não há contradição na 

sentença, tratando-se de mero inconformismo do requerente quanto ao 

valor fixado a título de honorários sucumbenciais. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INCONFORMISMO COM 

O CRITÉRIO ADOTADO. Os argumentos tendentes a modificar o 

entendimento do órgão colegiado acerca da matéria decidida denota 

inconformismo com o critério de arbitramento de honorários adotado, o que 

não revela quaisquer dos vícios apontados pelo art. 1.022, do CPC/2015, 

os quais devem estar presentes ainda que os embargos possuam fins de 

prequestionamento. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ, Apelação n. 

01344320720078190001, Julgado em 11.12.2019, 27ª Câmara Cível). 

Desta feita, não demonstrada qualquer das hipóteses contidas no art. 

1.022 do NCPC, tratando-se de mero inconformismo da parte quanto ao 

valor dos honorários sucumbenciais fixados, posto que pretende modificar 

pronunciamento judicial indene de vícios, tenho que a rejeição dos 

embargos declaratórios é medida que se impõe. Ante o exposto, com 

fundamento nos artigos 494, inc. II e art. 1.022, inc. I do Novo Código de 

Processo Civil, CONHEÇOdos Embargos Declaratórios para REJEITÁ-LOS 

em sua totalidade, ficando inalterada a sentença objurgada. Intimem-se. Às 

providências. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93 Nr: 1077-26.1999.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIZ POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA UNIÃO - INDÚSTRIA COMÉRCIO 

E EXPORTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO VALDENIR 

CALIARE, para devolução dos autos nº 1077-26.1999.811.0025, Protocolo 

93, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106228 Nr: 687-94.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE PAULA AMERICO, SIDINEI 

VICENTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26.319

 Vistos. Tendo havido informação que o custodiado empreendeu fuga, 

recuperado logo em seguida pelos policiais, INSTAURE-SE PAD para 

apurar a conduta do preso no âmbito do respectivo PEP n. 

2000049-85.2019.8.11.0025. Considerando a ausência de Defensor 

Púbico lotado nesta Comarca, NOMEIO como Advogada Dativa para o ato, 

Dra. Francimeyre Rubio Passos para a defesa do acusado Sidinei Vicente 

da Costa, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) Dativo(a) 

no importe de 01 URH. EXPEÇA-SE certidão de honorários dativos para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 

9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 

9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas. DECRETO a revelia do acusado Sidinei 

Vicente da Costa na forma do artigo 367 do CPP. Insistindo o MP na oitiva 

da testemunha faltante, REDESIGNO a audiência para o dia 15/06/2020, às 

13h30min, ESPEÇA-SE NOVO MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA 

para a testemunha. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144681 Nr: 1521-58.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIKI LORAN DOS SANTOS REIS, GILBERTO 

DOS SANTOS SILVA, ANA PAULA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12.457, EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:12457, 

RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS RÉUS PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAREM AS ALEGAÇÕES FINAIS DE DEFESA, CONFORME 

DETERMINADO, TENDO EM VISTA TRATAR DE PROCESSOS COM RÉU 

PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 144648 Nr: 1500-82.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Xesman Andrade Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:18.829/MT

 Vistos. De proêmio, HOMOLOGO as desistências das testemunhas 

Everson e Jilmar. DECORRIDO o prazo da precatória, INTIMEM-SE as 

partes para apresentarem suas alegações finais, no prazo legal, iniciando 

pelo MP. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias
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 Cod. Proc.: 145768 Nr: 2282-89.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MARTINS PEREIRA, SILVANO 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:26936/O

 Vistos. De proêmio, transcrevo o teor da Súmula Vinculante 11 do STF: 

"Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio 

de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do 

preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena 

de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e 

de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo 

da responsabilidade civil do Estado". Pois bem. Analisando a normativa 

supra, nota-se que a ESSÊNCIA da excepcionalidade reside no FUNDADO 

RECEIO de FUGA ou de PERIGO. Atente-se que a ementa não exige 

certeza do perigo ou da fuga, mas um “receio”, “i.e.”, “medo”, “dúvida 

acompanhada de temor”, “apreensão quanto a possível dano”, sinonímias 

extraídas do Dicionário Aurélio. Outrossim, não basta um “receio” 

superficial, mas um temor “fundado”, ou seja, uma dúvida “que se apoia na 

razão, ou em boas razões” (significado também extraído do Dicionário 

Aurélio). Essa decisão exige técnica de proporcionalidade para valorar a 

justificativa concreta no uso ou não da algema (necessidade, adequação 

e proporcionalidade em sentido estrito). A NECESSIDADE se resolve ao 

indagar se há ou não outro meio disponível ao juiz para afastar o fundado 

receio de risco a que alude a Súmula Vinculante. Pois bem. No caso dos 

autos, o ato processual em questão envolve a realização de audiência de 

instrução envolvendo presos com histórico de tentativa de homicídio, 

latrocínio e feminicidio, cenário que já sinaliza a existência de “boas 

razões” para a “apreensão quanto a possível dano”, quadro que se 

consolida ao levar em conta a FALTA DE SEGURANÇA DO FÓRUM, prédio 

este que conta com apenas um policial militar para guarnecer todo esse 

espaço público, englobando duas varas cíveis, uma vara criminal, a 

diretoria, o centro de conciliação e um juizado especial. Aliás, a 

insegurança é manifesta no próprio “layout” da sala de audiência, cujas 

dimensões reduzidas posiciona os indiciados há menos de um metro da 

escrevente e menos de 2 metros o separa do juiz e do promotor de justiça. 

Portanto, conclui-se ser necessário o uso da algema, atendendo, portanto, 

a primeira etapa concreta da técnica de proporcionalidade. Por sua vez, 

na ADEQUAÇÃO implica saber se existe outra medida tão ou mais eficaz 

que o uso da algema, sem as implicações negativas que motivaram a 

criação da súmula. Sim, teria, mas somente se houvesse construção de 

espaço público adequado para afastar o risco antevisto no próprio 

enunciado sumular. Como bem obtemperou o Ministro SEBASTISÃO REIS 

JUNIOR no RHC 35073 SP 2013/0001952-5 (STJ, 6ª T, 06/06/2013), “não 

obstante a excepcionalidade do uso de algemas (...) nada obsta o seu 

emprego quando demonstrada, por decisão devidamente fundamentada, a 

necessidade de serem prevenidos os riscos antevistos no próprio 

enunciado sumular”. Ocorre que, como sabido, construir prédios 

adequados, e com a segurança adequada, não é da alçada do juiz, 

envolvendo um complexo sistema orçamentário alheio às suas atribuições, 

cenário, portanto, que atende a segunda etapa da técnica de 

proporcionalidade. Por fim, a PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO 

nada mais que é um juízo de PONDERAÇÃO entre os bens em tensão: de 

um lado a “presunção de inocência” e a “dignidade humana” e de outro a 

“integridade física” do acusado e demais interlocutores que atuam na 

audiência (agente prisional, estagiária, juiz, promotor de justiça e 

advogado). Assim, sem sacrificar por inteiro os bens tensionados, o uso 

excepcional da algema é justificado para otimizar o direito à integridade 

física. Afinal, à luz do quadro concreto acima exposto, se eventualmente 

concretizar-se uma agressão à integridade física nesta audiência (quiçá, 

pondo em risco a própria vida), o retorno ao “status quo ante”, 

diferentemente dos demais bens em jogo, não se resolve no plano do 

processo (nulidades, responsabilidades, etc.), mas do ponto de vista 

fenomenológico da medicina: lesão ou morte. Disso resulta e se antevê o 

grau de importância da vida e integridade física no sopesamento. Nesse 

ponto, calha como uma luva o voto proferido na RECLAMAÇÃO n. 7165 

(STF), na lavra de JOAQUIM BARBOSA: "No caso, não há que se falar em 

violação da Súmula Vinculante 11, tendo em vista a existência de 

fundamentação escrita a justificar a necessidade excepcional das 

algemas. Com efeito, pelo que se extrai da ata de audiência, o juízo 

reclamado baseou-se na falta de segurança do Fórum - e, em especial, da 

sala de audiência - para manter o reclamante algemado por ocasião dos 

fatos sob exame". Ante o exposto, MANTENHO O USO DAS ALGEMAS no 

curso desta audiência. CUMPRA-SE”. A Defesa postulou a antecipação do 

interrogatório dos acusados, bem como a respectiva LP (arquivo em 

áudio). O acusado Alexandre exerceu seu direito de permanecer em 

silêncio. O MP insistiu na oitiva da vítima, postulando prazo para manifestar 

sobre o pleito da Defesa. Pelo MM Juiz foi proferido o seguinte 

DESPACHO: “Vistos. Insistindo o MP na oitiva da vítima, DESIGNO nova 

audiência para o dia 29/01/2020, às 14h30min. VISTA ao MP para que no 

prazo de 05 dias manifeste sobre o endereço da vítima Fernando, 

oportunidade em que deverá manifestar sobre o pleito de LP. Após, 

CONCLUSOS. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 144451 Nr: 1379-54.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUZ DE SANTANA, DERIKI LORAN 

DOS SANTOS REIS, ALEXSANDRO CLARO DA SILVA, MARTA SOUZA 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O, RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos. De proêmio, DEFIRO o pedido da Defesa de Evandro à f. 259. Para 

tanto, RETIFIQUE-SE a precatória expedida para Evandro, oficiando-se o 

respectivo juízo ao qual o preso encontra-se recolhido para que designe 

data e hora para realização de audiência por vídeoconferência, 

objetivando interrogar o acusado, após o qual deverão ser intimados os 

advogados. Sem prejuízo, nesta oportunidade foram interrogados os 

acusados Alexsandro e Deriki, AGUARDANDO-SE a precatória em relação 

à Marta. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 146190 Nr: 2580-81.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DANIEL DA SILVA FOIZER, 

WANDERSON ALENCAR LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, ANTONIO VALDENIR CALIARE - OAB:13443/MT

 Vistos. HOMOLOGO a desistência. DECLARO encerrada a instrução 

criminal e já havendo alegações finais pelas partes, PERMANEÇAM os 

autos CONCLUSOS para sentença. Sobre o pleito de LP formulado pela 

Defesa, entendo que o tempo de prisão é suficiente ao objetivo cautelar 

inicialmente estabelecido, isso porque a sentença já se avizinha, tendo as 

partes apresentado alegações finais orais, tratando-se de solução que 

dialoga com o próprio histórico dos acusados, os quais não ostentam 

nódoas criminais. Assim, se no início do processo a prisão cautelar era 

imperativa, já nessa fase adiantada do processo este julgador não mais 

percebe a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, conforme acima 

exposto, sendo, desse modo, imperativo que o juízo revisite 

periodicamente os requisitos da prisão preventiva conforme o curso do 

tempo incida sobre o processo, postura há tempos adota pelo juízo, 

levando em conta o fator tempo como ato novo e desde que sejam 

cotejadas as circunstancias do fato apurado (quantidade de droga, 

histórico criminal do acusado, tempo de duração do processo, bem como o 

prognóstico de regime prisional em caso de eventual condenação). Dessa 

feita, ponderando tais elementares, entendo que a substituição da prisão 

por outras medidas cautelares é suficiente ao trato cautelar do processo. 

Ante o exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA em favor de 

CARLOS DANIEL DA SILVA FOIZER e WANDERSON ALENCAR LEITE, 

mediante as seguintes condições:

a) COMPARECIMENTO mensal perante o juízo para justificar suas 

atividades e atualização de endereço;

b) COMPROVAÇÃO de trabalho lícito no prazo de 15 (quinze) dias;
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1) DEMAIS DELIBERAÇÕES:

 a) EXPEÇAM-SE os respectivos ALVARÁS DE SOLTURA, salvo se por 

outro motivo estiverem presos, fazendo constar as condições 

supramencionadas.

ALIMENTE-SE esta audiência no SISTAC, atualizando-se o B.N.M.P. SAEM 

os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49017 Nr: 3162-33.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZIMAR PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125426 Nr: 4634-25.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON RICARDO GASPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136212 Nr: 728-56.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PONTES LICURGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO PONTES LICURGO, Filiação: 

Onoria Pontes Licurgo e José Licurgo, data de nascimento: 15/02/1965, 

brasileiro(a), natural de Formosa do Oeste-PR. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de REGINALDO PONTES LICURGO, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c o 

art. 7º da Lei nº. 11.340/06.A denúncia foi recebida no dia 2 de março de 

2018 (f. 47/48). Citado, o acusado apresentou defesa prévia à fl. 

53-62.Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a 

vítima e duas testemunhas, procedendo ao interrogatório do acusado, 

culminando em alegações finais orais pelo Ministério Público, o qual 

pugnou pela condenação do acusado nos termos da exordial acusatória 

(f. 84).Ato seguinte, a Defesa apresentou memoriais finais pugnando pela 

absolvição do acusado (fl. 94-98).É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal. A convicção do julgador 

deve sempre pautar-se em dados objetivos e indiscutíveis, caso contrário, 

transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio. É princípio 

fundamental do Processo Penal que o acusado somente deve ser 

condenado quando o juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos 

que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com completa certeza. 

Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria dos delitos 

capitulados na denúncia.DA MATERIALIDADE DO DELITOA materialidade 

do delito emerge do auto de prisão em flagrante (f. 06), termos de 

declarações (fl. 7-9, 12), pedido de providências protetivas (f. 16/17), auto 

de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de 

lesões (f. 19/20), bem como termo de qualificação, vida pregressa e 

interrogatório (f. 22).DA AUTORIAA AUTORIA do delito de lesão corporal 

encontra-se totalmente comprovada nos autos em relação ao acusado. 

Com efeito, a vítima Maria de Lordes Soares Licurgo disse na fase judicial, 

grosso modo, que o acusado bateu com uma garrafa na sua cabeça.A 

testemunha Alessandra de Medeiros Lopes, afirmou em juízo que ao 

perceber a discussão entre o casal tentou separar a briga, momento em 

que a vítima já estava sangrando.Desse modo, entendo que a palavra da 

vítima e testemunha, aliada ao laudo pericial, são provas convincentes e 

ensejam a condenação sem sombra de dúvidas, mormente se observado 

o auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização 

de lesões (f. 17/18) dão conta de que a vítima sofreu “lesão 

corto-contusa, com 2,0 centímetros de comprimento, suturada, na região 

frontal direita” e “edema e dificuldade de movimentação do 2º dedo da mão 

esquerda” (f. 19), tanto mais se for levado em conta que o acusado 

declarou que sequer lembrava dos fatos porque estava 

embriagado.Nesse sentido é o julgado doméstico:“APELAÇÃO CRIMINAL - 

CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI 

MARIA DA PENHA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - LAUDO PERICIAL 

COMPROVANDO AS LESÕES - RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA 

EM CRIMES DESSA NATUREZA - CORROBORADO COM OS DEMAIS 

ELEMENTOS DE PROVA - RECURSO DESPROVIDO. Incabível a absolvição 

do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto 

probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas 

a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, 

inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e 

familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a 

natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de 

testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados 

pelas demais provas colacionadas aos autos. (Apelação nº 

0015509-36.2010.8.11.0002, 3ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Onivaldo 

Budny. j. 20.08.2014, Publ. 22.08.2014). (grifo nosso)Destarte, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para 

CONDENAR o réu REGINALDO PONTES LICURGO nas penas do art. 129, § 

9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 11.340/06. Em 

observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:Pena: detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) 

anos. 1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 

59 do Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato 

reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere 

do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: o réu 

não possui maus antecedentes;3)Conduta Social: não consta dos autos 

nada que desabone sua conduta social.4)Personalidade: não há nos autos 

estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer 

traço psicológico relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: 

são inerentes ao tipo penal;7)Consequências: ínsitas do crime; 

8)Comportamento da vítima: inexistente. Assim, após a análise das 

circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 3 (três) meses de 

detenção.2ª FASEInexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.3ª 

FASEInexistem causas de aumento ou diminuição da pena.Portanto, 

TORNO DEFINITIVA a pena de 03 (três) meses de detenção.A pena 

deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, 

do Código Penal. Todavia, tendo em vista a circunstância do tipo penal, o 

qual foi cometido mediante violência, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Nos termos do art. 77 

do Código Penal, SUSPENDO o cumprimento da pena, pelo prazo de 2 

(dois) anos, mediante as seguintes condições: a)No primeiro ano do 

prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 78,§1º do 

CP);b)Proíbo o condenado a frequentar lugares, tais como: bares, 

prostíbulos, casas noturnas e congêneres;c)Não poderá ausentar-se da 

comarca sem prévia autorização do Juiz;d) Comparecer mensalmente em 

juízo para informar e justificar suas atividades;ISENTO o acusado do 

pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser o 

condenado pobre, na forma da lei. Transitada em julgado a sentença para 

as partes, DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de 

execução definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;03) 
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COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) 

OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) LANCE-SE o 

nome do réu no rol do culpado;EXPEÇA-SE a certidão de honorários 

determinada à f. 51 e ANOTE-SE no relatório de acordo com o art. 306 da 

CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAÍRA AZEVEDO 

SANTOS , digitei.

Juína, 21 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000206-75.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA APARECIDA DA SILVA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

15/03/2019 às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000306-35.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DONATON & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O 

(ADVOGADO(A))

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S G COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTH EMANUELLE BOURET SANT ANA NOGUEIRA OAB - MT18198/O 

(ADVOGADO(A))

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de Juína/MT Processo nº 1000306-35.2016.8.11.0025 REQUERENTE: 

DONATON & CIA LTDA - ME REQUERIDO: S G COMERCIO E SERVICOS 

LTDA Vistos etc... MANIFESTE-SE a parte requerida acerca dos 

documentos juntados pela parte autora, no prazo legal. Atente-se o 

cartório acerca doo cadastramento de eventuais advogados constituídos 

pela parte requerida. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína-MT, 10 de março de 2017 Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001045-03.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MEDEIROS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

30/08/2019 às 14:20. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001045-03.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MEDEIROS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo n.: 

1001045-03.2019.8.11.0025 Embargante: Banco do Brasil S/A Embargado: 

Daniel Medeiros da Costa VISTOS, etc. Embargos de declaração vertidos 

contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão 

condenatória formulada pelo embargado na ação de indenização movida 

em face da instituição financeira recorrente, que alega em seu apelo ter 

incorrido o juízo em duas contradições, a primeira por considerar 

incontroversa a situação de quitação da dívida do embargado junto ao 

PRONAF ao tempo do ajuizamento da execução que deu ensejo ao pedido 

indenizatório e a segunda por considerar que a dívida estava adimplida 

sem que ela efetivamente estivesse. É o resumo necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO Revelam os autos a mais pura e cristalina 

demonstração de como o recurso de embargos de declaração, que se 

mantém vivo em nosso sistema processual desde as Ordenações 

Manuelinas, constituem-se em um lamentável erro de percepção 

legislativa, porque se mantém vívido no sistema processual pátrio sem 

regramento claro e sem limitações de uso, o que se presta, diuturnamente, 

à utilização quase sempre equivocada e despreparada desse mecanismo 

processual, que, na prática, acabou se tornando objeto de protelação da 

marcha processual, porque as partes se valem desse recurso para toda 

sorte de finalidades, quase nunca para aquela que o remédio processual 

efetivamente se presta. Diretamente ao ponto, está evidenciada a intenção 

do recorrente de questionar a conclusão do édito sentencial, forçando o 

juízo a analisar novamente os pontos da lide, como se a parte tivesse 

direito infinito a ver suas teses contempladas, o que já demonstra o quão 

desarrazoado é o recurso em comento. De forma direta: se a parte 

entende que o juízo valorou errado a prova dos autos; se acha que as 

premissas decisórias são equivocadas; se entende que a dívida cobrada 

não estava paga ao tempo do ajuizamento da ação e durante toda sua 

tramitação, então deve se valer do remédio processual adequado a 

externalizar seu inconformismo com o decisum objurgado, não se 

prestando os aclaratórios para essa finalidade, já que embargos de 

declaração é espécie de recurso para integração da decisão e não para 

sua reforma. Diga-se em arremate: os declaratórios não se prestam a 

modificar o entendimento judicial; certo ou errado o entendimento decisório 

posto não comporta ataque por esta via recursal, pela razão simples de 

que esta espécie de apelo não se destina a modificar o decisum apelado. 

Ante ao exposto, sendo flagrante o uso dos aclaratórios com finalidade 

modificativa, o que não se amolda ao escopo desta espécie recursal, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão recursal, advertindo o recorrente que 

a repetição de recurso dessa mesma natureza caracterizará 

procrastinação e sujeitará o embargante à aplicação da sanção 

processual equivalente. Precluso o prazo recursal, havendo pedido da 

parte, dê-se início ao cumprimento de sentença. Publicado no próprio PJe.. 

Juína/MT, 16 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-71.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI RODRIGUES DANTA (REQUERENTE)

ELIZETE SCHISLER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANY RODRIGUES DO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001616-71.2019.8.11.0025 REQUERENTE: ELIZETE SCHISLER DA SILVA, 

LUCINEI RODRIGUES DANTA REQUERIDO: LUZIANY RODRIGUES DO 

NASCIMENTO DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Consoante se 

verifica na petição de ID. 27500370, a parte autora manifestou-se 
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expressamente desistindo da ação. Havendo desistência expressa da 

parte autora e sendo despicienda a anuência do réu, nos termos do 

ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, a extinção do processo sem julgamento do 

mérito é medida que se impõe. Portanto, havendo desistência expressa da 

parte autora a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida 

que se impõe, razão porque, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários em virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 

9.099/95. Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta 

decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento 20/2007/CGJ-MT. 

P.I.C. Juína-MT, 16 de janeiro de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O 

S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 16 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010274-38.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DALBERTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. MONTILHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VENICIUS NUNES DA SILVA OAB - AC0003886A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, através dos 

Advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/02/2020 às 13:10, bem como intimação nos termos da decisão ID 

28103128.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000688-65.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001069-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000805-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE ALVES RONCONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002471-92.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SCARPASSI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002407-82.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA PEREIRA FARIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002250-12.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001775-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 Certifico que a R. 

Sentença transitou em julgado, sem interposição de recurso. Mirassol 

D'Oeste - MT, 21 de janeiro de 2020 Cleusa Roberto do Carmo Gestora 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000408-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. F. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. R. P. P. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

C. B. P. (HERDEIRO)

J. M. P. (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R. P. L. (HERDEIRO)

E. A. P. (HERDEIRO)

M. G. P. (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000408-31.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: SELMA DE FATIMA PEREIRA INVENTARIADO: MARIA DO 

ROSARIO PINHEIRO PEREIRA Vistos. Considerando que houve 

concordância quanto às primeiras declarações e aos valores, iniciais ou 
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atribuídos, INTME-SE a inventariante para que apresente as últimas 

declarações. Em seguida, INTIMEM-SE os herdeiros, via seu procurador 

para manifestarem, em 15 (quinze) dias (CPC, artigo 637). Após, VISTA ao 

Ministério Público para emissão de parecer, em igual prazo. Somente 

então, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000573-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VLADIMIR PEREIRA DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 Certifico que a R. 

Sentença transitou em julgado, sem interposição de recurso. Mirassol 

D'Oeste - MT, 21 de janeiro de 2020 Cleusa Roberto do Carmo Gestora 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000557-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 Certifico que a R. 

Sentença transitou em julgado, sem interposição de recurso. Mirassol 

D'Oeste - MT, 21 de janeiro de 2020 Cleusa Roberto do Carmo Gestora 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001096-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 Certifico que a R. 

Sentença transitou em julgado, sem interposição de recurso. Mirassol 

D'Oeste - MT, 21 de janeiro de 2020 Cleusa Roberto do Carmo Gestora 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000796-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR RAFAEL SOUZA DOMICIANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000796-94.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: IGOR RAFAEL SOUZA DOMICIANO Vistos. Considerando o 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000796-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR RAFAEL SOUZA DOMICIANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000796-94.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: IGOR RAFAEL SOUZA DOMICIANO Vistos. Considerando o 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001304-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELICIO DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001304-74.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ELICIO DE SOUZA GOMES RÉU: MUNICIPIO DE MIRASSOL 

D'OESTE Vistos. Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis, 

ao arquivo provisório. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001314-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBYSON BARCELLOS GALEANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001314-21.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ROBYSON BARCELLOS GALEANO REU: MUNICIPIO DE 

MIRASSOL D'OESTE Vistos. Ante o teor da decisão monocrática de ID 

27449690 que julgou extinto o feito em razão do reconhecimento da 

prescrição, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de janeiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001759-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO GIMENEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001759-39.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE DO CARMO GIMENEZ REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. I - Preenchidos os requisitos do art. 534 

do CPC, RECEBO o pedido de cumprimento de sentença, de modo que se 

INTIME a Fazenda Pública, na pessoa do seu representante judicial, para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos. II - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos 

em observância ao art.23, Lei 8.906/94. III - Se não apresentada 

impugnação ou caso concorde com o cálculo apresentado, 

CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE o 

respectivo precatório, observando-se o disposto no art.100, CF/88, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - Se apresentada impugnação, nos 

termos do art.535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os 

autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003785-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGES RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003717-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte requerente para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003843-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FLOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

(REQUERIDO)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003553-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003553-61.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CICERO DA SILVA CAVALCANTE RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. A despeito da determinação inicialmente 

posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado eletronicamente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003700-87.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRENI GODINHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO Para intimar a Procuradora da parte autora 

via DJE para comparecer na audiência de Instrução designada para o dia 

20 de Janeiro de 2020, às 15h fazendo-se acompanhar da parte autora e 

testemunhas, conforme determinações da portaria nº.053/2016-CA. 

MIRASSOL D'OESTE, 21 de janeiro de 2020. Cleusa Roberto do Carmo 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003469-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA EMILIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO Para intimar os Procuradores da parte 

autora via DJE para comparecerem na audiência de Instrução designada 

para o dia 13 de março de 2020, às 13h30min fazendo-se acompanhar da 

parte autora e testemunhas, conforme determinações da portaria 

nº.053/2016-CA. MIRASSOL D'OESTE, 21 de janeiro de 2020. Cleusa 

Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, 

QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: 

(65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003802-12.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE (REU)

EUCLIDES DA SILVA PAIXAO (REU)

MARCELA CRISTINA COLOMBO MARTINS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003802-12.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 
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MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE 

PREFEITO SAMUEL GREVE, EUCLIDES DA SILVA PAIXAO, MARCELA 

CRISTINA COLOMBO MARTINS Vistos. Cuida-se de “Ação Civil Pública 

com Pedido de Liminar” proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de MUNICÍPIO MIRASSOL D’OESTE/MT, EUCLIDES DA 

SILVA PAIXÃO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITO SAMUEL 

GREVE e MARCELA CRISTINA COLOMBO MARTINS alegando, em síntese, 

que foi instaurado inquérito civil dando conta da existência de diversas 

irregularidades no Hospital Samuel Greve, sendo que mesmo após 

diversas tentativas extrajudiciais não houve solução de todas pelos 

requeridos. Por tais motivos, pugna pela concessão de antecipação de 

tutela para compelir os requeridos a: 1. Providenciar a necessária e 

obrigatória implementação: a) de Comissão de Revisão de Prontuários e 

Comissão de Morbimortalidade MaternoInfantil, nos termos da 

determinação da Resolução CFM nº 2056/2013 e Portaria nº 653/2003/MS, 

com a efetiva realização das reuniões pertinentes e demais atos previstos 

nas portarias e regimentos internos a respeito de referidas comissões; b) 

de Núcleo Segurança do Paciente, nos termos da determinação da 

Resolução CFM nº 2056/2013, RDC Anvisa nº 36/2013 e Portarias GM 

nº529/2013 e 2095/2013; c) de Comissão de Revisão de Óbito, conforme 

orienta a Resolução CFM nº 25.1.1, Portaria nº 170/1993/MS; d) de 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (trabalhadores celetistas) 

e/ou Comissão Local de Saúde do Trabalhador (trabalhadores 

estatutários), conforme orienta a Resolução CFM nº 2056/2013 e NR nº 

05/MTE; 2. Providenciar a necessária e obrigatória implementação: a) de 

instalação de vestiário separado para os sexos masculino e feminino no 

centro cirúrgico, item obrigatório conforme Resolução CFM nº 2056/2013 e 

RDC Anvisa nº 50/2002; b) para o centro cirúrgico, do necessário e 

regular foco cirúrgico com bateria, item obrigatório conforme Resolução 

CFM nº 2056/2013 e Resolução CFM nº 1802/2006; c) para a sala de 

recuperação pós-anestésica, monitor multiparamétrico, item obrigatório 

conforme Resolução CFM nº 2056/2013 e Resolução CFM nº 1802/2006; 

3. Promover as seguintes medidas, voltadas à gestão de pessoas: a) 

contratar profissional nutricionista para coordenar e supervisionar o 

serviço de nutrição e dietética; b) contratar profissional neonatologista e 

pediatra para atender no hospital, mormente na sala de partos, sem 

possibilidade de atendimento à distância, por questões óbvias; c) contratar 

profissionais suficientes para o atendimento da demanda da unidade 

hospitalar, ainda que em parceria com os municípios circunvizinhos, 

inclusive recepcionista para os períodos de plantão/noturnos; d) 

implementar e efetivar: (d.1) a uniformização completa no setor de 

lavanderia, limpeza e cozinha; (d.2) a organização e armazenamento de 

equipamento de proteção individual – EPI; (d.3) o fornecimento e exigência 

de uso de equipamento de proteção individual – EPI por todos os 

profissionais da saúde; 4. Promover as seguintes medidas, voltadas à 

gestão de procedimentos: a) implementar e efetivar: (a.1) o 

armazenamento e rotulagem adequada dos produtos de limpeza; (a.2) o 

armazenamento adequado – e de acordo com as instruções do fabricante 

– de caixas no depósito de materiais (soro); (a.3) a rotulagem adequada e 

clara do soro nos pacientes, especialmente com identificação e 

medicação; b) efetuar rotineiramente: (b.1) testes de validação do 

processo de esterilização físico, químico e biológico, com o minudente 

registro, e (b.2) rotulagem de esterilização conforme RDC 15/2012; c) 

providenciar o armazenamento e guarda dos medicamentos no setor 

farmacêutico, com a adoção de sistema de rastreabilidade dos 

comprimidos fracionados (blister); d) providenciar e instalar armários 

individuais para a organização e guarda de pertences pessoais dos 

funcionários; e) providenciar (e.1) instalação de telas nas portas e janelas 

da cozinha e despensa, (e.2) limpeza periódica, manutenção predial e 

eliminação de qualquer sujidade e (e.3) eliminar todo e qualquer material 

obsoleto e sem uso do ambiente hospitalar; e 5. Promover as seguintes 

medidas, voltadas à gestão de tecnologia e infraestrutura: a) efetivar 

reforma, reparo e manutenção predial total com a: (a.1) reparação do piso, 

parede e do teto; (a.2) substituição de portas e janelas danificadas; (a.3) 

reforma do sistema elétrico, com instalação de tomadas em todos os 

setores e substituição de espelhos quebrados/ausentes, dentre outras 

medidas que se mostrarem necessárias; b) instalação de vasos sanitários 

na sala de parto normal, no consultório de ginecologia, nas unidades de 

internação, providenciando, ainda, tampa para todos os vasos sanitários 

da unidade hospitalar; c) instalação de lavabos na sala de triagem, 

enfermaria e quartos subdimensionados, providenciando, ainda, a 

instalação de dispenser para sabonete líquido e suporte para papel toalha 

em todos os lavabos da unidade hospitalar; d) adequação e uniformização 

do mobiliário com a: (d.1) instalação de cama, mesa de cabeceira, suporte 

para soro e acomodação para acompanhante em todos os leitos; (d.2) 

eliminação do mobiliário de madeira, especialmente no centro cirúrgico; 

(d.3) substituição de colchões danificados; e) instalar sistema de 

climatização nos termos da legislação sanitária vigente em todos os 

cômodos da unidade, não apenas nos quartos e salas de cirurgia; f) 

providenciar a necessária implementação de segurança do local, 

especialmente por meio de: (f.1) alvará de incêndio, (f.2) contenção e 

armazenamento para torpedos de oxigênio, dentre outras medidas que se 

mostrarem necessárias; g) aquisição e uniformização de enxovais em 

quantidade suficiente para o bloco cirúrgico e unidades de internação; 6. 

Providenciar a regularização das pendências listadas nas vistorias 

realizadas na unidade ainda neste ano de 2019 – Relatório de Vistoria 

CRM nº 68/2019/MT (fls. 723/736 do IC) e Relatório Técnico de Inspeção 

Sanitária nº 7/NC/ERSC/2019 (fls. 742/745-verso do IC) – e que porventura 

não estejam especificamente listadas nos itens 1 a 5 acima. Este juízo 

determinou a manifestação do requerido ID 25808049) , antes de apreciar 

o pedido liminar, tendo o município manifestado em ID 26824664 e a 

Fundação em ID 26868850. O Ministério Público rechaçou as teses dos 

requeridos em ID 27146401. Os autos viram conclusos. EIS A SÍNTESE DO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A Lei Federal n. 8.437/92, em seu 

artigo 1º, § 3º, dispõe que não será cabível, contra atos do poder público, 

medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Todavia, 

a jurisprudência já é pacífica em reconhecer a admissibilidade da 

concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra ato emanado do 

poder público, apesar da limitação legal apresentada. Ressalta-se que a 

admissibilidade da medida opera-se exclusivamente em casos 

excepcionais, com o propósito de confirmar a garantia constitucional da 

devida tutela jurisdicional, aplicando-se aos casos em que a sua negação 

poderia culminar com o definhamento do direito ou de definida situação 

fática. Nesse sentido: “Sem embargos, o parágrafo 3º, do artigo 1º, da Lei 

n.º 8.437/92, veda a concessão de medidas liminares contra atos do 

Poder Público, no âmbito das ações de natureza cautelar, que tenham 

nítida feição satisfativa, de modo a esgotar o objeto da ação principal. 

Todavia, não olvidar que o direito deve buscar a expressão da justiça. 

Deve o intérprete da norma jurídica buscar o sentido que a mesma visa a 

atingir no cenário da vida. E, por isso, a jurisprudência deve ser fonte 

criadora do direito, abrindo espaço para as grandes conquistas da 

humanidade, com olhos nos princípios modernos da efetividade 

processual e da instrumentalidade, que recomendam o desprezo a 

formalismos desprovidos de efeitos prejudiciais. Dentro dessa visão 

teleológica, a doutrina mais abalizada e a moderna jurisprudência dos 

Tribunais pátrios têm admitido, em caráter excepcional, medidas liminares 

de caráter satisfativo desde que coexistam os pressupostos do fumus 

bonis iuris e do periculum in mora e sempre que a provisão requerida seja 

indispensável à preservação de uma situação de fato que se revele 

incompatível com a demora na prestação jurisdicional.” (STJ - 1ª Turma, 

REsp. 180.948/PR, rel. Min. Vicente Leal, julgado em 14/12/2000, publicado 

em 19/2/2001) (negrito nosso) Diante do supracitado, resta evidente que, 

ante a ineficácia do Estado em garantir os direitos mais fundamentais do 

cidadão, imperiosa e legítima se faz a intervenção do Poder Judiciário com 

o fito de sejam cumpridos os ordenamentos constitucionais. O pedido em 

apreço enquadra-se na hipótese do art. 300 do NCPC segundo o qual é 

possível ao juiz conceder tutela de urgência de cunho satisfativo, quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso desenhado nos 

autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da antecipação da tutela de urgência. Explico. Analisando os 

documentos que instruem a inicial, observo que vários dos pedidos 

liminares pleiteados pelo Ministério Público já foram regularizados, não 

havendo assim o fumus boni iuris. Além disso, outros pleitos não trazem 

qualquer perigo da demora. Passo a explicitar separadamente: Dos 

pedidos formulados no item 1: Providenciar a necessária e obrigatória 

implementação: a) de Comissão de Revisão de Prontuários e Comissão de 

Morbimortalidade MaternoInfantil, nos termos da determinação da 

Resolução CFM nº 2056/2013 e Portaria nº 653/2003/MS, com a efetiva 

realização das reuniões pertinentes e demais atos previstos nas portarias 

e regimentos internos a respeito de referidas comissões; b) de Núcleo 

Segurança do Paciente, nos termos da determinação da Resolução CFM 

nº 2056/2013, RDC Anvisa nº 36/2013 e Portarias GM nº529/2013 e 

2095/2013; c) de Comissão de Revisão de Óbito, conforme orienta a 
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Resolução CFM nº 25.1.1, Portaria nº 170/1993/MS; d) de Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (trabalhadores celetistas) e/ou 

Comissão Local de Saúde do Trabalhador (trabalhadores estatutários), 

conforme orienta a Resolução CFM nº 2056/2013 e NR nº 05/MTE; 

Constato pelos documentos de ID 25697069 - Pág. 15/28 que já foi 

implementada a Comissão de Revisão de Prontuários e Comissão de 

Morbimortalidade MaternoInfantil; pelos documentos de ID 25697069 - Pág. 

29 que o Núcleo Segurança do Paciente já foi iniciada a implementação; e 

quanto à Comissão de Revisão de Óbito segundo ofício de ID 25697069 - 

Pág. 12 está em processo de confecção; razão pela qual, inexiste fumus 

boni iuris para tais pleitos. No que tange à Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes, entendo que tais comissões dizem respeito à matéria 

trabalhista, eis que os funcionários da Fundação demandada são em sua 

maioria celetistas, fugindo assim à competência material deste juízo para 

proferir decisão, razão pela qual, deve o Ministério Público tomar as 

medidas que entender pertinente à satisfação de tal pleito perante a justiça 

especializada competente. Dos pedidos formulados em item 2 Providenciar 

a necessária e obrigatória implementação: a) de instalação de vestiário 

separado para os sexos masculino e feminino no centro cirúrgico, item 

obrigatório conforme Resolução CFM nº 2056/2013 e RDC Anvisa nº 

50/2002; b) para o centro cirúrgico, do necessário e regular foco cirúrgico 

com bateria, item obrigatório conforme Resolução CFM nº 2056/2013 e 

Resolução CFM nº 1802/2006; c) para a sala de recuperação 

pós-anestésica, monitor multiparamétrico, item obrigatório conforme 

Resolução CFM nº 2056/2013 e Resolução CFM nº 1802/2006; Pela análise 

da última vistoria esta foi realizada em 22/05/2019, ID 25697066 - Pág. 100, 

ou seja, há mais de seis meses, sendo que várias de inconsistências 

anteriormente apontadas foram sanadas pelos requeridos, motivo pelo 

qual entendo que seria necessária a realização de nova vistoria pela 

autarquia, inclusive para o fim de explicitar a urgência na 

instalação/implementação de cada item irregular apontado, pois somente 

assim será possível se auferir o periculum in mora do pedido, eis que esta 

magistrada não possui capacidade técnica para avaliar tal 

imprescindibilidade. Por tal motivo, postergo a análise de referidos pedidos 

e DETERMINO a intimação do Conselho Regional de Medicina do Estado de 

Mato Grosso (CRM-MT) para que realize nova vistoria e esclareça se há 

extrema urgência em sanar as irregularidades apontadas, devendo 

esclarecer quais as consequências da não regularização imediata, a fim 

de embasar a decisão desta magistrada em sede de liminar . Dos pedidos 

constantes em item 3 a 6: 3-Promover as seguintes medidas, voltadas à 

gestão de pessoas: a) contratar profissional nutricionista para coordenar 

e supervisionar o serviço de nutrição e dietética; b) contratar profissional 

neonatologista e pediatra para atender no hospital, mormente na sala de 

partos, sem possibilidade de atendimento à distância, por questões óbvias; 

c) contratar profissionais suficientes para o atendimento da demanda da 

unidade hospitalar, ainda que em parceria com os municípios 

circunvizinhos, inclusive recepcionista para os períodos de 

plantão/noturnos; d) implementar e efetivar: (d.1) a uniformização completa 

no setor de lavanderia, limpeza e cozinha; (d.2) a organização e 

armazenamento de equipamento de proteção individual – EPI; (d.3) o 

fornecimento e exigência de uso de equipamento de proteção individual – 

EPI por todos os profissionais da saúde; 4: Promover as seguintes 

medidas, voltadas à gestão de procedimentos: a) implementar e efetivar: 

(a.1) o armazenamento e rotulagem adequada dos produtos de limpeza; 

(a.2) o armazenamento adequado – e de acordo com as instruções do 

fabricante – de caixas no depósito de materiais (soro); (a.3) a rotulagem 

adequada e clara do soro nos pacientes, especialmente com identificação 

e medicação; b) efetuar rotineiramente: (b.1) testes de validação do 

processo de esterilização físico, químico e biológico, com o minudente 

registro, e (b.2) rotulagem de esterilização conforme RDC 15/2012; c) 

providenciar o armazenamento e guarda dos medicamentos no setor 

farmacêutico, com a adoção de sistema de rastreabilidade dos 

comprimidos fracionados (blister); d) providenciar e instalar armários 

individuais para a organização e guarda de pertences pessoais dos 

funcionários; e) providenciar (e.1) instalação de telas nas portas e janelas 

da cozinha e despensa, (e.2) limpeza periódica, manutenção predial e 

eliminação de qualquer sujidade e (e.3) eliminar todo e qualquer material 

obsoleto e sem uso do ambiente hospitalar; e 5. Promover as seguintes 

medidas, voltadas à gestão de tecnologia e infraestrutura: a) efetivar 

reforma, reparo e manutenção predial total com a: (a.1) reparação do piso, 

parede e do teto; (a.2) substituição de portas e janelas danificadas; (a.3) 

reforma do sistema elétrico, com instalação de tomadas em todos os 

setores e substituição de espelhos quebrados/ausentes, dentre outras 

medidas que se mostrarem necessárias; b) instalação de vasos sanitários 

na sala de parto normal, no consultório de ginecologia, nas unidades de 

internação, providenciando, ainda, tampa para todos os vasos sanitários 

da unidade hospitalar; c) instalação de lavabos na sala de triagem, 

enfermaria e quartos subdimensionados, providenciando, ainda, a 

instalação de dispenser para sabonete líquido e suporte para papel toalha 

em todos os lavabos da unidade hospitalar; d) adequação e uniformização 

do mobiliário com a: (d.1) instalação de cama, mesa de cabeceira, suporte 

para soro e acomodação para acompanhante em todos os leitos; (d.2) 

eliminação do mobiliário de madeira, especialmente no centro cirúrgico; 

(d.3) substituição de colchões danificados; e) instalar sistema de 

climatização nos termos da legislação sanitária vigente em todos os 

cômodos da unidade, não apenas nos quartos e salas de cirurgia; f) 

providenciar a necessária implementação de segurança do local, 

especialmente por meio de: (f.1) alvará de incêndio, (f.2) contenção e 

armazenamento para torpedos de oxigênio, dentre outras medidas que se 

mostrarem necessárias; g) aquisição e uniformização de enxovais em 

quantidade suficiente para o bloco cirúrgico e unidades de internação; 6- 

Providenciar a regularização das pendências listadas nas vistorias 

realizadas na unidade ainda neste ano de 2019 – Relatório de Vistoria 

CRM nº 68/2019/MT (fls. 723/736 do IC) e Relatório Técnico de Inspeção 

Sanitária nº 7/NC/ERSC/2019 (fls. 742/745-verso do IC) – e que porventura 

não estejam especificamente listadas nos itens 1 a 5 acima. Referente a 

tais pleitos, observo que os mesmos são oriundos do Relatório Técnico de 

Inspeção Sanitária realizado em 07/05/2019 (ID 25697066 - Pág. 107), cuja 

conclusão concedeu à Fundação requerida um prazo de 30 (trinta) dias 

para sanar as inconsistências apontadas, porém, não houve juntada de 

qualquer outra nova inspeção pela equipe técnica constatando quais as 

irregularidades que ainda persiste e quais já foram sanadas pela 

Fundação requerida. Desta feita, tal qual consignado no item 2, esclareço 

que sem novo relatório não há como se auferir o fumus boni iuris, tendo 

em vista que algumas irregularidades foram sanadas (vide Ofício 020/2019 

e anexos), bem como ante a necessidade da equipe técnica de tal órgão 

esclarecer qual a urgência na instalação/implementação de cada item 

irregular apontado, pois somente assim será possível se auferir o 

periculum in mora do pedido, eis que esta magistrada não possui 

capacidade técnica para avaliar tal imprescindibilidade. Assim, postergo a 

análise de referidos pedidos e DETERMINO a intimação da Secretaria 

Estadual de Saúde para que realize nova vistoria e esclareça se há 

extrema urgência em sanar as irregularidades apontadas, devendo 

esclarecer quais as consequências da não regularização imediata de 

cada uma das irregularidades apontadas, a fim de embasar a decisão 

desta magistrada em sede de liminar. Saliento finalmente, que a realização 

de nova inspeção pelo CRM e Secretaria de Estado da Saúde são também 

imprescindíveis para que esta magistrada consiga analisar o risco de 

irreversibilidade da tutela em caso de deferimento, eis que envolve 

inclusive pedidos de reforma de prédio de particular com dinheiro público, 

o que demanda extrema cautela na análise. Diante do exposto, INDEFIRO 

liminarmente a concessão da tutela provisória de urgência no que tange 

aos pedidos elencados no item 1, eis que não constatada a presença dos 

requisitos autorizadores, bem como POSTERGO a análise dos demais 

pleitos até sobrevinda dos relatórios técnicos imprescindíveis a subsidiar a 

decisão desta magistrada. OFICIEM-SE ao Conselho Regional de Medicina 

do Estado de Mato Grosso (CRM-MT) e Secretaria Estadual de Saúde para 

que realizem novas vistorias e esclareçam se há extrema urgência em 

sanar as irregularidades apontadas, devendo esclarecer quais as 

consequências da não regularização imediata, a fim de embasar a decisão 

desta magistrada em sede de liminar, tudo isso no prazo de 30 (trinta) 

dias. Ademais, tendo em vista a nova sistemática do novo Código de 

Processo Civil e a possibilidade de se chegar a um acordo entre as partes, 

em que pese as tentativas anteriores de resolução extrajudicial 

implementadas pelo Ministério Público, as quais não afastam a 

possibilidade de se franquear a conciliação das partes judicialmente, 

DESIGNO sessão de conciliação no presente feito, para o dia 11/03/2019 

às 16h00min. CITEM-SE os requeridos da presente ação, bem como para 

que compareçam à solenidade aprazada, a partir da qual se iniciará o 

prazo para oferta de contestação, a teor do art. 335 do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário com urgência. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de 

dezembro de 2019. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003778-81.2019.8.11.0011
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Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003778-81.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: CREUZA TEIXEIRA FRANCO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. A despeito da 

determinação inicialmente posta no Expediente CIA n . 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular 

prosseguimento do feito, com o retorno à Secretaria de Vara para expedir 

o necessário ao cumprimento da última decisão exarada. Às providências. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado eletronicamente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 103067 Nr: 927-04.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPC, JP, JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Forte em tais fundamentos, tenho como perfeitamente cabível o ato de 

contrição que anseia a exequente em desfavor do executado. Razão 

porque, DEFIRO in tontum o pedido vertido às fls. 105/108, de modo que 

DETERMINO que SE OFICIEM as instituições financeiras apresentadas pela 

exequente para que procedam à penhora dos recebíveis do cartão de 

crédito/débito da titularidade dos executados, no limite de 30% (trinta por 

cento).Sendo positiva a busca de passivos financeiros, CONVERTO, 

desde já, a indisponibilidade dos respectivos valores remanescente de 

30% (trinta por cento) em penhora, de modo que DETERMINO à instituição 

financeira correspondente para que, em 24 (vinte e quatro horas), 

transfira o montante indisponível para conta bancária vinculada ao Juízo 

da Execução, pelo BACENJUD.Com a efetivação do ato constritivo em 

voga, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 

841 do CPC, bem como para fins do art. 847 do mesmo Códex.Se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS, imediatamente.Restando infrutíferas as 

diligências supra, INTIME-SE a exequente para que, utilizando-se dos 

meios cabíveis, diligencie de modo a localizar bens passíveis de penhora, 

comprovando nos autos documentalmente, ou requerer o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob arquivamento dos autos.Permaneçam 

os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§ 2º do Provimento n.° 4/07 – CGJ.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 

2020.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 247655 Nr: 1945-16.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCPeIdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELG-M, ELG, WFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 101/102, motivo pelo qual DETERMINO as 

seguintes providências:

I-) Se proceda com a consulta no sistema INFOJUD a fim de localizar bens 

do executado passíveis de penhora, observando-se, para tanto, o CNPJ: 

13.852.977/0001-89 e CPFs: 025.530.881-75 e 012.293.321-46.

III-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

III-) Permaneçam os autos em cartório para a efetivação da consulta.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 243004 Nr: 4403-40.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 38, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:

I-) Se proceda com a consulta no sistema INFOJUD requisitando o 

endereço atualizado da requerida, inscrito no CPF/CNPJ nº 

915.921.941-68.

II-) Se infrutífera a diligência encimada, que se proceda com expedição de 

ofícios as principais empresas de telefonia (OI,TIM,VIVO, CLARO), com o 

fito de localizar o endereço da requerida.

III-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

VI-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 171167 Nr: 4053-91.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdCOMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTJ, MTJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o exequente apresentou valor atualizado do débito à fl. 

119-verso, DEFIRO o pedido de fls. 117/118, razão pela qual SE 

PROMOVA consulta junto ao RENAJUD e INFOJUD no CPF/CNPJ nº 

03.575.068/0001-97 e 595.095.461-00. Se frutífera a localização de 

veículos ou bens em nome do executado, PROMOVA-SE a penhora, 

depósito e avaliação do veículo, conforme pugnado e disposto nos arts. 

835, IV, art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 
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pena de responsabilização.

 Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 202458 Nr: 458-16.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 38, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:

I-) Se proceda com a consulta no sistema INFOJUD requisitando o 

endereço atualizado do requerido, inscrito no CPF/CNPJ nº 

924.634.601-72.

II-) Se infrutífera a diligência encimada, que se proceda com expedição de 

ofícios as principais empresas de telefonia (OI,TIM,VIVO, CLARO), com o 

fito de localizar o endereço da requerida.

III-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

VI-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 214064 Nr: 2710-89.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCPdS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 29, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:

I-) Se proceda com a consulta no sistema INFOJUD requisitando o 

endereço atualizado do requerido, inscrito no CPF/CNPJ nº 

10.983.879/0001-92.

II-) Se infrutífera a diligência encimada, que se proceda com expedição de 

ofícios as principais empresas de telefonia (OI,TIM,VIVO, CLARO), com o 

fito de localizar o endereço da requerida.

III-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

VI-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 252966 Nr: 4673-30.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 22, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:

I-) Se proceda com a consulta no sistema INFOJUD requisitando o 

endereço atualizado do requerido, inscrito no CPF/CNPJ nº 00000049026.

II-) Se infrutífera a diligência encimada, que se proceda com expedição de 

ofícios as principais empresas de telefonia (OI,TIM,VIVO, CLARO), com o 

fito de localizar o endereço da requerida.

III-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

VI-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 190892 Nr: 2815-03.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cliger de Paula Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Broges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Vistos.

Ante o teor do petitório de fl. 582 e a plausibilidade do aventado, DEFIRO o 

pedido de dilação de prazo de 30 (trinta) dias, para dar o devido 

prosseguimento ao feito.

Se transcorrido o prazo com ou sem manifestação, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 15 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 209961 Nr: 1983-33.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos.

DEFIRO o pedido de fl. 29, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:

I-) Se proceda com a consulta no sistema INFOJUD requisitando o 

endereço atualizado do requerido, inscrito no CPF/CNPJ nº 

303.761.901-59.

II-) Se infrutífera a diligência encimada, que se proceda com expedição de 

ofícios as principais empresas de telefonia (OI,TIM,VIVO, CLARO), com o 

fito de localizar o endereço da requerida.

III-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

VI-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

Mirassol D’Oeste-MT, 15 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 224290 Nr: 10553-91.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 79/81-VERSO, de modo que SE PROMOVA 

consulta junto ao RENAJUD junto ao CPF/CNPJ nº 567.787.166-49. Se 

frutífera a localização de veículos em nome da executada, PROMOVA-SE 

a penhora, depósito e avaliação do veículo, conforme pugnado e disposto 

nos arts. 835, IV, art.839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

Se não lograr êxito em encontrar bens, VOLVAM-ME conclusos para 

análise do pedido de quebra de sigilo, via sistema INFOJUD. Justifica-se a 

ausência de análise do referido pleito na oportunidade, visando evitar 

diligências desnecessárias por este Juízo, bem como visando resguardar 

o princípio da menor onerosidade do executado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 15 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 26870 Nr: 827-54.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdCI-M, AdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:00000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fl. 96, SE PROMOVA consulta junto ao RENAJUD junto 

ao CPF/CNPJ nº 02.180.553/0001-07 e 168.309.628-20. Se frutífera a 

localização de veículos em nome dos executados, PROMOVA-SE a 

penhora, depósito e avaliação do veículo, conforme pugnado e disposto 

nos arts. 835, IV e art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

Se não lograr êxito em encontrar bens, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 209333 Nr: 1846-51.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 40, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:

I-) Se proceda com a consulta no sistema INFOJUD requisitando o 

endereço atualizado do executado, inscrito no CPF/CNPJ nº 

766.332.098-00.

II-) Se infrutífera a diligência encimada, que se proceda com expedições 

de OFÍCIOS as empresas de telefonia (OI,TIM,VIVO, CLARO), com o fito de 

localizar o endereço do executado.

III-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

IV-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 245564 Nr: 838-34.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB&CL-M, JCB, BdRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fl. 108, SE PROMOVA consulta junto ao RENAJUD 

junto ao CPF/CNPJ nº 10.371.248/0001-12, 653.728.402-34 e 

522.680.471-72. Se frutífera a localização de veículos em nome da 

executada, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV e art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

Se não lograr êxito em encontrar bens, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 17 de dezembro de 2019.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 273032 Nr: 3408-22.2019.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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DEFIRO o pedido de fl. 28, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:

I-) Se proceda com a consulta no sistema INFOJUD requisitando o 

endereço atualizado do executado, inscrito no CPF/CNPJ nº 

766.332.098-00.

II-) Se infrutífera a diligência encimada, que se proceda com expedições 

de OFÍCIOS as empresas de telefonia (OI,TIM,VIVO, CLARO), com o fito de 

localizar o endereço do executado.

III-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

IV-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 200974 Nr: 206-13.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rene V. de Souza & Cia Ltda, Marcia de 

Freitas Sippel Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 (...) gna a defesa apresentada pelo executado dentro do próprio 

processo de execução, sem a necessidade do uso dos embargos à 

execução. Tradicionalmente, os tribunais admitem que, por este modo, o 

devedor pode alegar questões de ordem pública – as quais o juiz poderia 

ter examinado de ofício – bem com fatos modificativos, extintivos ou 

impeditivos do crédito executado que não necessitem de dilação 

probatória para sua demonstração. Tratando-se de questão que deveria 

ter sido examinada de ofício (art. 803, parágrafo único, do CPC), não se 

pode aceitar que o descuido ou a omissão voluntária do juiz venham em 

prejuízo do devedor, que somente teria a via dos embargos à execução 

para se defender de execução manifestamente inviável. Deve-se permitir 

que o devedor possa instar o juiz a averiguar a questão de ordem pública, 

até para que possa extinguir de pronto uma execução que certamente 

seria mal sucedida. Assim, temas como a incompetência do juízo da 

execução, a nulidade da citação ou outras objeções processuais podem 

ser apontadas diretamente pelo devedor, no prazo dos embargos, mas 

independentemente deles, a fim de evitar o prosseguimento de execução 

manifestamente injustificável”. (Destaquei)Ex positis, de qualquer sorte e 

sob qualquer ângulo que se analise a presente peça e objeção, conclui-se 

que a mesma não sustém de amparo. Razão porque, REJEITO a Objeção 

de Pré-Executividade de fls. 95/102, eis que, consoante registrado 

alhures, a via utilizada não preencheu os requisitos de admissibilidade 

exigíveis.No mais, considerando que os excipientes/executados 

insurgiram-se nos autos opondo exceção de Pré-Executividade, DOU-OS 

POR CITADOS.Por consectário, INTIMEM-SE os excipientes/executados 

para, querendo, apresentarem a respectiva de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incorrerem nos efeitos da revelia.Após o 

transcurso do prazo supra, com ou sem manifestação, devolvam-me os 

autos CONCLUSOS.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 17 de dezembro de 2019.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 241429 Nr: 3612-71.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdR-M, SMdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, nos termos de um dos princípios pétreos, ou seja, da 

liberdade de ir e vir conferidos pela nossa Carta Magna em seu art. 5º, 

XV, INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH. DEFIRO o pedido de fl. 

56/57, SE PROMOVA consulta junto ao RENAJUD junto ao CPF/CNPJ nº 

009.680.041-05 e 10.338.229/0001-07. Se frutífera a localização de 

veículos em nome dos executados, PROMOVA-SE a penhora, depósito e 

avaliação do veículo, conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV e art. 

839 do CPC.Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a 

parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem 

como para fins do art. 847 do mesmo códex.Se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização.Não 

apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos conclusos 

para efetivação da restrição via RENAJUD.Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do 

Provimento4/07 – CGJ.Se não lograr êxito em encontrar bens, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.Por fim, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de janeiro de 

2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 173809 Nr: 4632-39.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPAL, ARdC, ERdOH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)POSTO ISSO, DEFIRO o pedido em questão, motivo pelo qual 

DETERMINO as seguintes providências:I-) PROCEDA-SE à consulta via 

sistema INFOJUD, requisitando as Declarações sobre Operações 

Imobiliárias do executado.II-) Aportando aos autos as informações ora 

deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.III-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação 

da consulta.Por fim, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 17 de janeiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 32894 Nr: 3328-44.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDB-M, MCDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, nos termos de um dos princípios pétreos, ou seja, da 

liberdade de ir e vir conferidos pela nossa Carta Magna em seu art. 5º, 

XV, INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH. DEFIRO o pedido de fl. 

45/46, SE PROMOVA consulta junto ao RENAJUD junto ao CPF/CNPJ nº 

36.907.970/0001-12 e 593.997.321-34. Se frutífera a localização de 

veículos em nome dos executados, PROMOVA-SE a penhora, depósito e 

avaliação do veículo, conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV e art. 

839 do CPC.Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a 

parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem 

como para fins do art. 847 do mesmo códex.Se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização.Não 

apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos conclusos 

para efetivação da restrição via RENAJUD.Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do 

Provimento4/07 – CGJ.Se não lograr êxito em encontrar bens, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.Por fim, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de janeiro de 

2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 8761 Nr: 929-86.2001.811.0011
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 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:24344/O, Carlos Alberto Rezende Fortes Junior - 

OAB:14848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)POSTO ISSO, DEFIRO o pedido em questão, motivo pelo qual 

DETERMINO as seguintes providências:I-) PROCEDA-SE à consulta via 

sistema INFOJUD, requisitando as Declarações de Imposto de Renda dos 

últimos três anos em nome do executado.II-) Aportando aos autos as 

informações ora deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.III-) Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da consulta.Por fim, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 17 de 

janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 24255 Nr: 1504-21.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSB-M, SdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:00000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)POSTO ISSO, DEFIRO o pedido em questão, motivo pelo qual 

DETERMINO as seguintes providências:I-) PROCEDA-SE à consulta via 

sistema INFOJUD, requisitando as Declarações de Imposto de Renda dos 

últimos três anos em nome do executado.II-) Aportando aos autos as 

informações ora deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.III-) Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da consulta.Por fim, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 17 de 

janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253027 Nr: 4733-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. O. do Nascimento - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 27, de modo que, seja reiterado o pedido de 

expedição de ofícios as principais empresas de telefonia do país (Vivo, 

Tim, Oi, Claro), solicitando informações acerca do endereço atualizado do 

executado.

Com o aporte aos autos da resposta dos ofícios encimados, INTIME-SE o 

exequente para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Caso as diligências restem infrutíferas, CONCLUSOS para análise do 

pedido de citação por edital, eis que, trata-se de medida mais drástica, 

sendo utilizada somente quando esgotado todos os meios possíveis para 

descortinar o endereço/paradeiro do executado.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 115975 Nr: 2516-31.2010.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus da Silva Leão, Adriano Marques Leão, 

Alexandre Marques Leão, Cyntia Cibele Capeletti Leão, Danubia da Silva 

Leão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Daniel Marques Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença o pedido de Inventário Negativo, postulado por 

Maria de Jesus da Silva Leão, Adriano Marques Leao, Cyntia Cibele 

Capeletti, Alexandre Marques Leão e Danubia da Silva Leão em 

decorrência do falecimento de Daniel Marques Leão.Sem custas, por ser 

beneficiária da Justiça Gratuita.CERTIFICADO o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.P.R.I.C.Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente)Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 25509 Nr: 28-11.2007.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia Pereira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Odenilson Silveira do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, Thiago Regis dos Santos - OAB:22.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 Vistos.

INTIMEM-SE os herdeiros e, e em seguida, dê-se vista à Fazenda Pública 

Estadual para que se manifestem acerca do valor atribuído ao imóvel, bem 

como quanto ao esboço de partilha proposto à fls. 234/236, ambos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSO.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 17 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 245582 Nr: 846-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHdC, LHHdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as tentativas de localização do executado restaram 

infrutiferas, DEFIRO o petitório de fl. 82, motivo pelo qual DETERMINO as 

seguintes providências:

I-) Se proceda com a consulta nos sistemas INFOJUD e RENAJUD 

requisitando às informações acerca do endereço atualizado do executado 

PEDRO CELESTINO DE ARAUJP JUNIOR inscrito no CPF: 632.469.531-04.

II-) Aportando aos autos as informações positivas ora deferidas, 

processe-se em segredo de justiça e INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 III-) Caso as informações forem negativas, OFICIE-SE as principais 

empresas de telefonia (Vivo, Tim, Oi, Claro), bem como a Energisa 

solicitando informações acerca do endereço atualizado da requerida.

IV-) Com o aporte aos autos da resposta dos ofícios encimado, INTIME-SE 

o exequente para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

V-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Caso necessário, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de dezembro de 2019.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 329 de 569



 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 142078 Nr: 4657-86.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 59-v, de modo que SE PROMOVA consulta junto ao 

RENAJUD junto ao CPF nº 292.944.101-10. Se frutífera a localização de 

veículos em nome da executada, PROMOVA-SE a penhora, depósito e 

avaliação do veículo, conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, 

art.839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Caso infrutífera, SE PROMOVA consulta junto ao INFOJUD, motivo pelo 

qual DETERMINO as seguintes providências:

I-) Se proceda com a consulta no sistema INFOJUD requisitando às últimas 

declarações de imposto de renda em nome dos executados inscritos no 

CNPJ: 04.305.757/0001-44.

II-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, processe-se em 

segredo de justiça e INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

Se não lograr êxito em encontrar bens, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2019.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 252966 Nr: 4673-30.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inofre Furtuoso Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal promovida pelo Município de Mirassol 

D’Oeste/MT em desfavor de INOFRE FURTUOSO MOREIRA , devidamente 

qualificado nos autos, tendo por norte as certidões de dívida ativa que 

totalizam um crédito de R$ 504,33 (quinhentos e quatro reais e trinta e três 

centavos).

Após a tentativa infrutífera de citação do executado (fl. 10), o município 

solicitou a pesquisa de endereço pelo sistema Infojud, o que foi deferido à 

fl. 23.

Ocorre que na busca pelo sistema não foi possível obter qualquer 

resultado ante a informação de que o CPF informado é inválido. Assim, 

considerando que o valor em execução não supera o montante de 15 

UPFs- MT, que é o custo mínimo para a abertura e manutenção de uma 

ação de execução fiscal dentro do Poder Judiciário, DETERMINO o 

arquivamento provisório da ação de execução fiscal em foco, conforme o 

PROVIMENTO N. 13/2013 – CGJ e valor atualizado pela Portaria SEFAZ 

285/2014 – caput, artigo 3º.

 Vale registrar que, de acordo com o Provimento em questão, “§ 1º. O 

arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução”.

 INTIME-SE o Município exequente da medida ora adotada, mormente para 

que promova a reunião de processos contra o mesmo devedor, se 

existentes, a fim de que a execução, superando o limite indicado, recobre 

o seu curso, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido in albis o prazo ou não haja execuções a serem reunidas, 

AO ARQUIVO PROVISÓRIO, sendo eventual desarquivamento isento de 

custas, nos termos do art.2º do mencionado diploma normativo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 260833 Nr: 2161-40.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Garcia de Oliveira Neto, Vaneli Pires Garcia de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 255727 Nr: 5892-78.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Garcia de Oliveira Neto, Vaneli Pires 

Garcia de Oliveira, Supermercado Capixaba Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:24344/O, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para manifestar acerca da pesquisa ao 

sistema conveniado Infojud, requerendo o que é direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido in albis, INTIME-SE pessoalmente, consignando o prazo de 05 

(cinco) dias, para que a parte dê regular impulsionamento ao feito, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito.

Após, CONCLUSO.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 17 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003499-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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MARTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003499-95.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: MARTA DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. A despeito da determinação inicialmente 

posta no Expediente CIA n . 0740967-30.2019.8.11.0024, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se 

deliberou acerca da competência absoluta da Justiça Federal para 

processar e julgar feitos de natureza previdenciária de Comarcas com até 

70km de distância da sede de Vara Federal, denota-se que referida 

determinação encontra-se suspensa, consoante nova decisão exarada 

pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 18/12/2019, ex vi 

Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 

170.051-RS. Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

com o retorno à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao 

cumprimento da última decisão exarada. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-97.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

Código: 1000024-97.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de concessão de 

pensão por morte rural ajuizada por MARINA ANTONIA DA SILVA em face 

do Instituto Nacional de Seguro Social-INSS. Aqui se tem demanda em que 

se busca reconhecimento judicial ao direito recebimento de pensão por 

morte. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Em 

tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/03/2020, 

às 17h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de 

averiguar a qualidade de segurado do falecido, bem como a condição de 

dependente de quem objetiva a pensão. Frise-se que o rol de testemunhas 

deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Às providências. Mirassol D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. 

A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004103-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004103-56.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): TIAGO TEIXEIRA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação para concessão de benefício de 

auxílio doença e/ou concessão de aposentadoria por invalidez, proposta 

por Tiago Teixeira da Silva, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Assinalo, por 

oportuno, que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos dessa natureza, o réu, 

tratando-se de Fazenda Pública, não concilia e nem transaciona e, por ser 

assim, eventual designação de audiência apenas representaria mais 

morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

constitucional da parte autora. Em prosseguimento, determino que seja 

procedida a citação da autarquia requerida, mediante remessa dos autos, 

para, querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se 

produção de prova técnica, poderá a parte requerida apresentar, desde 

logo, quesitos e indicar assistente técnico. Apresentado a peça 

contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Assim, nomeio, 

desde já, o Dr. Luiz Carlos Pieroni, CRM-MT 5.330/MT, e-mail: 

lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 9222-1230, que servirá 

independentemente de compromisso, para efetuar a perícia em data e 

horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, para comparecimento na data e local agendados. Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 

Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes 

para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos. Mirassol 

D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em 

Substituição Legal (assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000103-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELENE RODRIGUES MARCELINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000103-13.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CELENE RODRIGUES MARCELINO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Considerando que foi apresentado Recurso de 

Apelação pelas partes e tendo a Secretaria deste Juízo certificado a 

tempestividade do ato, abra-se vista à parte apelada para apresentação 

de contrarrazões no prazo legal. Apresentada resposta ou decorrido sem 

manifestação o prazo, deverá a Secretaria Judicial proceder com a 

imediata remessa dos autos à Superior Instância. Mirassol D’Oeste/MT. 

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito, em substituição legal 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000016-23.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000016-23.2020.8.11.0011 AUTOR(A): 

ONOFRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não se concilia e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 
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mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

da parte autora na condição de idosa. Em tempo, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30 de março de 2020, às 18h30, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos 

em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do artigo 

357, §4°, do Código de Processo Civil, indicando as que comparecerão 

independentemente de intimação e aquelas que exigirão a diligência 

intimatória. Cite-se e intime-se a parte autarquia requerida mediante 

remessa dos autos. Mirassol D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. 

F. LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020 

AS 13:00 HORAS, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002999-29.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALICEIA FRANCISCO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020 

AS 13:15 HORAS, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003419-34.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020 

AS 13:30 HORAS, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001429-08.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOZINALDO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020 

AS 13:45 HORAS, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003279-97.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE OLIVEIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020 

AS 14:00 HORAS, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002488-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO DOS SANTOS MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020 

AS 14:15 HORAS, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003177-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO CHRISTOFFER DOS SANTOS BOAVENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020 

AS 14:30 HORAS, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003103-21.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA LIMA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020 

AS 14:45 HORAS, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003329-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA NILZA BARBOSA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020 

AS 15:00 HORAS, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003178-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. O. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

LUCIA DE JESUS DE OLIVEIRA OAB - 459.629.791-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020 

AS 15:15 HORAS, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003022-72.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020 

AS 15:30 HORAS, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003373-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE CAMPOS MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 
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IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020 

AS 15:45 HORAS, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003372-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALFREDO WERBERICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020 

AS 16:00 HORAS, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003370-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE VALENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020 

AS 16:15 HORAS, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 28309 Nr: 2156-04.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262679 Nr: 2981-59.2018.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. S. de L. Dias & Cia Ltda - ME, Senhorinha 

Sueli de Lara Dias, Orlando Waldomiro Dan Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): S. S. DE L. DIAS & CIA LTDA - ME, CNPJ: 

07676845000221, atualmente em local incerto e não sabido SENHORINHA 

SUELI DE LARA DIAS, Cpf: 07762577149, brasileiro(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido ORLANDO WALDOMIRO DAN 

JUNIOR, Cpf: 34055040822, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimar os requeridos para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento de débito exequendo à fl. 23. Frise-se que não 

ocorrendo o pagamento no prazo previsto no artigo suso, será acrescido 

ao débito multa de 10%, além de honorários advocatícios no mesmo 

patamar. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, 

certifique-se e expeça-se, desde, então, mandado de penhora e 

avaliação. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo 

legal, intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento.

Despacho/Decisão: Autos 2981-59.2018.811.0011 (Código n.º 

262679)Nos termos do artigo 513, §2º, inciso I e artigo 523 e seguintes, 

todos do Código de Processo Civil, intime-se o executado para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento de débito exequendo à fl. 

23.Frise-se que não ocorrendo o pagamento no prazo previsto no artigo 

suso, será acrescido ao débito multa de 10%, além de honorários 

advocatícios no mesmo patamar.Não efetuado o pagamento voluntário 

tempestivamente, certifique-se e expeça-se, desde, então, mandado de 

penhora e avaliação.Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro 

do prazo legal, intime-se o exequente para que se manifeste em 

prosseguimento.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol 

D’Oeste-MT, 27 de setembro de 2019.Marcos André da SilvaJuiz de Direito

Advertência: VALOR TOTAL DO DÉBITO: R$ 1.049,98

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kátia Fernanda Pereira 

Moretti, digitei.

Mirassol D'oeste, 17 de janeiro de 2020

Sônia Barboza Silva de Paula Gestora Judiciária Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 196160 Nr: 3719-23.2013.811.0011

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Valdinei Rodrigues 

Salgueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 
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BEATO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Wagner Gobati de 

Matos - OAB:13077

 Código: 196160

Vistos.

Ante o teor do petitório de fls. 240/242, intime-se o Prefeito Municipal de 

Mirassol D’Oeste/MT, Sr. Euclides da Silva Paixão para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra o determinado na r. sentença de fls. 212/216, 

confirmada pelo e. TJMT às fls. 234/235.

 Após, ao impetrante para manifestação em igual prazo.

Empós, conclusos.

Às providências.

Mirassol D’Oeste – MT, 20 de janeiro de 2020.

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 698 Nr: 385-40.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARG, CRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de penhora 

e avaliação, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24344 Nr: 1594-29.2006.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair José Rodrigues Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos 

acerca da certidão de fls. 288, no prazo legal, cujo teor transcrevo: 

"Certifico que em consulta ao sistema EPREC, verificou-se que a 

Requisição cadastrada sob o nº 708.2019.8.01158 foi devolvida sob a 

seguinte justificativa: "AS REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO ¿ PRECATÓRIO 

OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ¿ RPV, ORIUNDAS DOS JUÍZOS 

ESTADUAIS, DECORRENTES DE AÇÕES DE ACIDENTE DE TRABALHO, 

CUJA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA PARA JULGAMENTO É DA JUSTIÇA 

ESTADUAL, NÃO SÃO PROCESSADAS NESTE TRIBUNAL.

OUTROSSIM, INFORMO QUE, QUANDO SE TRATAR DE PRECATÓRIO, O 

PAGAMENTO DEVERÁ SER REQUISITADO POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO, POR SER O TJ LOCAL A CORTE COMPETENTE 

PARA PROFERIR A DECISÃO EXEQÜENDA DE QUE TRATA O § 6º DO 

ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO.

 NO CASO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ¿ RPV, DECORRENTES 

DE AÇÕES ACIDENTÁRIAS, ORIUNDAS DE VARAS ESTADUAIS, OS 

PAGAMENTOS SÃO REALIZADOS DIRETAMENTE PELO ÓRGÃO OU 

ENTIDADE, PODENDO, INCLUSIVE, O INSS SER INTIMADO PARA EFETUAR 

O DEPÓSITO NO PRAZO DE 60 DIAS, CONFORME MANUAL DE 

PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE LEGITIMATÓRIA DE PAGAMENTOS 

JUDICIAIS (CAPÍTULO IV), EDITADO PELA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 

- AGU, POR MEIO DE SUA PROCURADORIA-GERAL FEDERAL. ""

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004049-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1004049-90.2019.8.11.0011 Aqui se tem Ação Previdenciária. 

ANA DE FÁTIMA DA SILVA propôs a presente demanda buscando o 

reconhecimento judicial ao benefício previdenciário de auxílio-doença e, 

caso constatado a incapacidade permanente, a conversão em 

aposentadoria por invalidez. Inicialmente, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 99 e seguintes do 

Código de Processo Civil. A parte autora pediu antecipação da tutela 

consistente em que o réu conceda desde logo o benefício. Analisando 

minuciosamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que a 

autora foi acometida pelas patologias “dor articular, outras 

osteocondropatias, outros transtornos do menisco, dor lombar baixa e 

fibromialgia”, quadro clínico que a incapacita para exercer suas atividades 

laborativas. Ocorre que na via administrativa, o benefício solicitado foi 

indeferido, em razão de não ter sido constatada a incapacidade para o 

trabalho. Diante dos documentos acostados, verifica-se por meio dos 

laudos médicos que as patologias que acometem a autora são 

irreversíveis e progressivas, sendo sugerido o afastamento por tempo 

indeterminado para o trabalho (ID n.27445403). Assim, verifico que foram 

preenchidos os requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam a probabilidade do direito, verificada pelos exames 

apresentados, e o perigo de dano, haja vista a incapacidade laborativa 

para adquirir meios para sua subsistência. Desta feita, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar ao INSS que proceda com 

a implantação integral do benefício de auxílio-doença à requerente. Via de 

consequência, determino que a Secretaria expeça ofício ao 

procurador-chefe da Procuradoria Geral Federal Especializada, a ser 

entregue em mãos, requisitando que implante o benefício previdência 

objeto deste processo, no prazo de 15 (quinze) dias. O descumprimento 

injustificado desta ordem implicará em execução de multa no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais) por dia, bloqueio do montante devido nas contas do 

ente público e remessa das peças necessárias ao Ministério Público e a 

outros órgãos legitimados ao manejo da ação civil pública por improbidade 

administrativa, bem como para adoção de outras medidas previstas no 

nosso ordenamento jurídico. Assinalo, por oportuno, que deixo de 

designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos dessa natureza, o réu, tratando-se de 

Fazenda Pública, não concilia e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito constitucional da 

parte autora. Em prosseguimento, determino que seja procedida a citação 

da autarquia requerida, mediante remessa dos autos, para, querendo, 

apresentar contestação. No caso de pretender-se produção de prova 

técnica, poderá a parte requerida apresentar, desde logo, quesitos e 

indicar assistente técnico. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista 

dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia requerida, nomeio, 

desde já o Dr. Luiz Carlos Pieroni, CRM-MT 5.330/MT, e-mail: 

lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 9222-1230, que servirá 

independentemente de compromisso, para efetuar a perícia em data e 

horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, para comparecimento na data e local agendados. Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 

Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes 

para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos. Mirassol 

D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em 

Substituição Legal (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004050-75.2019.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GOMES PICON FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1004050-75.2019.8.11.0011 Aqui se tem demanda em que se 

busca reconhecimento judicial ao direito recebimento de pensão por morte. 

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. A parte 

autora pediu antecipação da tutela consistente em que o réu conceda 

desde logo a aposentadoria. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida antecipação de tutela quando há risco 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da tutela 

antecipada. É o caso destes autos, pois, caso seja antecipada a tutela 

para que, desde já, sejam pagos valores à parte autora a título de 

aposentadoria, há o risco de que, caso a demanda seja julgada 

improcedente, não se possa vir a recuperar os valores já recebidos. Essa 

conclusão fica ainda mais evidente quando se constata que a autora é 

pessoa economicamente hipossuficiente, como se percebe pelo fato de 

ela ter pedido assistência judiciária gratuita. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a finalidade de antecipar a 

concessão da aposentadoria. Esclareço, por oportuno, que deixo de 

designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Cite-se a parte ré mediante remessa dos autos. 

Apresentada contestação, abra-se vista à parte autora para 

apresentação de réplica. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos para saneamento do feito. Mirassol D’Oeste/MT. HENRIQUETA 

FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado 

e datado Digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000991-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA GONCALVES SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código n.º 1000991-16.2018.8.11.0011 Os autos vieram conclusos diante 

do pedido de julgamento antecipado do mérito. Em que pese o pugnado 

pela autora, consigno que o feito se encontra com audiência agendada, 

momento em que será produzida a prova do efetivo labor rural, objeto 

imprescindível para a análise do mérito. Portanto, indefiro o pedido, 

devendo o feito aguardar em cartório a realização da solenidade outrora 

aprazada. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição 

Legal (Assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000103-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELENE RODRIGUES MARCELINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000103-13.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CELENE RODRIGUES MARCELINO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Considerando que foi apresentado Recurso de 

Apelação pelas partes e tendo a Secretaria deste Juízo certificado a 

tempestividade do ato, abra-se vista à parte apelada para apresentação 

de contrarrazões no prazo legal. Apresentada resposta ou decorrido sem 

manifestação o prazo, deverá a Secretaria Judicial proceder com a 

imediata remessa dos autos à Superior Instância. Mirassol D’Oeste/MT. 

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito, em substituição legal 

(Assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000033-59.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

R.ALVES DA SILVA - COMERCIO-ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código. 1000033-59.2020.8.11.0011 Cite-se a parte Executada, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8° da Lei de Execuções 

Fiscais (Lei n° 6.830/80) para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o 

principal, acrescido de juros, multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observando-se para a 

citação, as disposições insertas no artigo 8° da mencionada Lei. Se o 

aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

e se essa modalidade também restar frustrada, considerando que foi 

pedida a citação por edital, fica desde logo deferida. Se o aviso de 

recebimento retornar com as informações relativas à dificuldade de 

identidade de endereço ou com dificuldades relacionadas à 

correspondência entre o endereço e à parte executada, encaminhem-se 

os autos à parte exequente para manifestação e apresentação de 

elementos objetivos e concretos quanto à indicação correta do endereço 

da parte executada, sob o risco de indeferimento da petição inicial. O edital 

de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão 

oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo máximo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome 

do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo. Na hipótese de pronto pagamento ou não 

oferecimento de embargos, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82, 

§ 2°, 85, § 3°, I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Havendo 

nomeação de bem (s) à penhora, manifeste-se a parte Exequente no 

prazo de 10 (dez) dias, e havendo concordância, reduza-a a termo, 

intimando-se em seguida a parte Executada para subscrever-no em igual 

prazo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora ou 

concordância com a nomeação eventualmente feita pela parte Executada, 

de que trata o artigo 9° da Lei n° 6.830/80, proceda-se a penhora de 

tantos bens quantos bastem para garantir a Execução, ressaltando que a 

penhora poderá recair em quaisquer bens dela, exceto os que a lei 

declare absolutamente impenhoráveis (art. 10, LEF), devendo a devedora 

ser intimada pessoalmente no ato da penhora, para oferecimento de 

embargos com as advertências do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. 

Após, proceda-se à avaliação dos bens penhorados ou arrestados, sobre 

a qual deverão as partes se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Se necessário, expeça-se edital de intimação com prazo de 20 (vinte) 

dias, enviando-se à Imprensa Oficial para publicação. Garantido o Juízo, 

tanto na forma do parágrafo terceiro quanto na do quarto, a parte 

Executada poderá, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16, LEF), oferecer 

embargos. Caso decorra o prazo para oferecimento de Embargos do 

Devedor, dê-se vistas à parte Exequente. Mirassol D’Oeste/MT. 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição 

Legal (Assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000032-74.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA HUNGRIA RODRIGUES (EXECUTADO)

V H RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código. 1000032-74.2020.8.11.0011 Cite-se a parte Executada, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8° da Lei de Execuções 

Fiscais (Lei n° 6.830/80) para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o 

principal, acrescido de juros, multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observando-se para a 

citação, as disposições insertas no artigo 8° da mencionada Lei. Se o 

aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

e se essa modalidade também restar frustrada, considerando que foi 

pedida a citação por edital, fica desde logo deferida. Se o aviso de 

recebimento retornar com as informações relativas à dificuldade de 

identidade de endereço ou com dificuldades relacionadas à 

correspondência entre o endereço e à parte executada, encaminhem-se 

os autos à parte exequente para manifestação e apresentação de 

elementos objetivos e concretos quanto à indicação correta do endereço 

da parte executada, sob o risco de indeferimento da petição inicial. O edital 

de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão 

oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo máximo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome 

do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo. Na hipótese de pronto pagamento ou não 

oferecimento de embargos, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82, 

§ 2°, 85, § 3°, I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Havendo 

nomeação de bem (s) à penhora, manifeste-se a parte Exequente no 

prazo de 10 (dez) dias, e havendo concordância, reduza-a a termo, 

intimando-se em seguida a parte Executada para subscrever-no em igual 

prazo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora ou 

concordância com a nomeação eventualmente feita pela parte Executada, 

de que trata o artigo 9° da Lei n° 6.830/80, proceda-se a penhora de 

tantos bens quantos bastem para garantir a Execução, ressaltando que a 

penhora poderá recair em quaisquer bens dela, exceto os que a lei 

declare absolutamente impenhoráveis (art. 10, LEF), devendo a devedora 

ser intimada pessoalmente no ato da penhora, para oferecimento de 

embargos com as advertências do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. 

Após, proceda-se à avaliação dos bens penhorados ou arrestados, sobre 

a qual deverão as partes se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Se necessário, expeça-se edital de intimação com prazo de 20 (vinte) 

dias, enviando-se à Imprensa Oficial para publicação. Garantido o Juízo, 

tanto na forma do parágrafo terceiro quanto na do quarto, a parte 

Executada poderá, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16, LEF), oferecer 

embargos. Caso decorra o prazo para oferecimento de Embargos do 

Devedor, dê-se vistas à parte Exequente. Mirassol D’Oeste/MT. 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição 

Legal (Assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000031-89.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALESKA TOLEDO DE PAULA (EXECUTADO)

WILSON DE PAULA JUNIOR (EXECUTADO)

WALESKA TOLEDO DE PAULA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código. 1000031-89.2020.8.11.0011 Cite-se a parte Executada, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8° da Lei de Execuções 

Fiscais (Lei n° 6.830/80) para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o 

principal, acrescido de juros, multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observando-se para a 

citação, as disposições insertas no artigo 8° da mencionada Lei. Se o 

aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

e se essa modalidade também restar frustrada, considerando que foi 

pedida a citação por edital, fica desde logo deferida. Se o aviso de 

recebimento retornar com as informações relativas à dificuldade de 

identidade de endereço ou com dificuldades relacionadas à 

correspondência entre o endereço e à parte executada, encaminhem-se 

os autos à parte exequente para manifestação e apresentação de 

elementos objetivos e concretos quanto à indicação correta do endereço 

da parte executada, sob o risco de indeferimento da petição inicial. O edital 

de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão 

oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo máximo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome 

do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo. Na hipótese de pronto pagamento ou não 

oferecimento de embargos, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82, 

§ 2°, 85, § 3°, I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Havendo 

nomeação de bem (s) à penhora, manifeste-se a parte Exequente no 

prazo de 10 (dez) dias, e havendo concordância, reduza-a a termo, 

intimando-se em seguida a parte Executada para subscrever-no em igual 

prazo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora ou 

concordância com a nomeação eventualmente feita pela parte Executada, 

de que trata o artigo 9° da Lei n° 6.830/80, proceda-se a penhora de 

tantos bens quantos bastem para garantir a Execução, ressaltando que a 

penhora poderá recair em quaisquer bens dela, exceto os que a lei 

declare absolutamente impenhoráveis (art. 10, LEF), devendo a devedora 

ser intimada pessoalmente no ato da penhora, para oferecimento de 

embargos com as advertências do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. 

Após, proceda-se à avaliação dos bens penhorados ou arrestados, sobre 

a qual deverão as partes se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Se necessário, expeça-se edital de intimação com prazo de 20 (vinte) 

dias, enviando-se à Imprensa Oficial para publicação. Garantido o Juízo, 

tanto na forma do parágrafo terceiro quanto na do quarto, a parte 

Executada poderá, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16, LEF), oferecer 

embargos. Caso decorra o prazo para oferecimento de Embargos do 

Devedor, dê-se vistas à parte Exequente. Mirassol D’Oeste/MT. 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição 

Legal (Assinado e datado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000055-20.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000055-20.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: NILSON TOMAZ DA SILVA 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De pronto, a 

despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR pretende receber créditos oriundos de 

honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses 

da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, podendo 

ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, 

da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-57.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON TEIXEIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOELSON LUIZ DOS SANTOS OAB - MT27308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

PROCESSO n. 1000059-57.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:EDNILSON 

TEIXEIRA DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELSON LUIZ 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: Estado de Mato Grosso FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 11/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-67.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO SANTANA (TESTEMUNHA)

ANA CLAUDIA VIANA COSTA SANTANA (TESTEMUNHA)

FABIO JULIO DA SILVA MILER (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 28168306. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 21 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-27.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000061-27.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:RAFAEL DE 

SOUZA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIMEIRE 

APARECIDA BOMFIM POLO PASSIVO: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 11/03/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 

3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-94.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR VENTUROLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA VENTUROLI CALDEIRA OAB - MT26487/O (ADVOGADO(A))

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000063-94.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:OSMAR 

VENTUROLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANESSA VENTUROLI 

CALDEIRA, JEAN DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: EXPRESSO ITAMARATI 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 11/03/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000246-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEY GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 28176115. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 21 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-34.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000067-34.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:LEANDRO 

ALVES ANTUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 11/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-34.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 11 de março de 2020 às 

17h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-04.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CARDOSO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEGINO & NUNES LTDA - ME (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000069-04.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ELIZABETE 

CARDOSO BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME 

HENRIQUE MORAES, LUCIANA DA TRINDADE XAVIER POLO PASSIVO: 

PEGINO & NUNES LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

17/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003311-05.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ANTONIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003311-05.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Apenas 

para situar, cuida-se de "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA" 

proposta por LUZIA ANTÔNIA DE OLIVEIRA em desfavor de BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A, alegando, em síntese, que o Requerido realizou 

descontos em sua conta de serviços não contratados, denominado "Vida 

e Previdência". A decisão proferida em ID 22997748 deferiu a inversão do 

ônus da prova e concedeu os efeitos da tutela antecipada determinando a 

abstenção do desconto no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena 

de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta Reais), limitado ao teto do 

juizado especial. Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Acolho o pedido de retificação do 

polo passivo. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

instituição comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, 

demonstrando a contratação dos serviços pela parte autora a justificar os 

descontos. Em sua contestação, o Requerido aduz que o autor realizou a 

contratação, contudo, não juntou aos autos quaisquer documentos que 

indiquem tal fato. Sendo assim, restou demonstrado a falha na prestação 

de serviço pelo demandado, sendo a procedência do pedido exordial 

medida que se impõe. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo 

à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Quanto 

aos danos morais, embora a cobrança indevida de valores, por si só, não 

implica ocorrência de dano moral indenizável, tenho que os descontos 

indevidos no benefício previdenciário percebido pela autora comprovam o 

ato ilícito, de modo que ficou privada de parte do valor utilizado para o 

custeio das suas necessidades básicas e verba de caráter alimentar. 

Logo, no caso concreto, a situação a qual foi submetida a autora 

transbordou em muito a esfera dos dissabores inerentes à vida em 

sociedade, razão pela qual é devida a reparação pelos danos imateriais 

suportados. Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 

(seis mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título 

de danos morais à parte Autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 

8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do 

arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; b) CONDENAR o Requerido a 

RESTITUIR, em dobro, o valor descontado indevidamente da conta da 

autora, no total de R$ 142,92 (cento e quarenta e dois Reais e noventa e 

dois centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura 

da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a 

citação válida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-71.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AURENI ALCIDES DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1000071-71.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:AURENI ALCIDES 

DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA APARECIDA ALVES 

DE OLIVEIRA LEITE POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 17/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-94.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR VENTUROLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA VENTUROLI CALDEIRA OAB - MT26487/O (ADVOGADO(A))

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000063-94.2020.8.11.0011. REQUERENTE: OSMAR VENTUROLI 

REQUERIDO: EXPRESSO ITAMARATI S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por OSMAR 

VENTUROLI em face da EXPRESSO ITAMARATI S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em id nº 28175630 fora certificado que 

“Considerando que, considerando que nenhuma das partes pertencem a 

Comarca de Mirassol D'Oeste-MT, remeto os autos à conclusão para 

análise.”, vindo-me os autos conclusos para apreciação. Pois bem. É 

cediço que no âmbito das demandas consumeristas, a caracterização da 

competência como absoluta ou relativa depende diretamente da posição 
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processual ocupada pelo consumidor. Isto é, quando o consumidor propõe 

a demanda, a competência do seu domicílio é relativa, nos moldes do art. 

101, inciso I, do CDC. Por outro lado, quando a situação é inversa, ou seja, 

quando o consumidor, parte vulnerável da relação jurídica, figura no polo 

passivo, a competência de seu domicílio é absoluta, o que nos termos do 

art. 64, §1º, do CPC, poderá ser reconhecido e declarado de ofício pelo 

Juízo. Ora, a despeito da Súmula n. 33 do STJ estabelecer que a "a 

incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", como já dito 

acima, em se tratando de relação de consumo, onde figura no polo 

passivo o consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que a 

competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua 

declinação de ofício, com fito de proteger e dar ferramentas mais eficazes 

de defesa para o vulnerável da relação de consumo, que é o consumidor, 

à luz do princípio da facilitação do acesso à justiça. Compartilhando do 

entendimento acima exposto: "(...) 1. No âmbito das demandas 

consumeristas, a caracterização da competência como absoluta ou 

relativa depende diretamente da posição processual ocupada pelo 

consumidor. Isto é, quando o consumidor propõe a demanda, a 

competência do seu domicílio é relativa, nos moldes do art. 101, inciso I, do 

CDC. Ao passo que, quando o consumidor, parte vulnerável da relação 

jurídica, figura no polo passivo, a competência de seu domicílio é absoluta. 

2. Em que pese a Súmula n. 33 do STJ estabelecer que a "a incompetência 

relativa não pode ser declarada de ofício". Em se tratando de relação de 

consumo, onde figura no polo passivo o consumidor, o Superior Tribunal 

de Justiça entende que a competência territorial passa a ter caráter 

absoluto, o que permite sua declinação de ofício. Trata-se de verdadeira 

exceção ao disposto na Súmula n. 33 do STJ, que tem como fundamento o 

princípio, no sentido próprio do termo, que dá sentido ao microssistema de 

defesa do consumidor. Reconhecendo o mérito da interpretação do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual protege o consumidor, que o que faz 

permitir a declaração de incompetência nesses casos não é o critério da 

territorialidade, mas sim o da vulnerabilidade do consumidor. O sistema não 

se vê privado de coerência pela assunção dessa possibilidade, já que 

deve ser mantida, por óbvio, a regra de que a incompetência relativa não 

pode ser declarada de ofício. Entretanto, nesses casos, apesar da 

relatividade da competência, pode-se suscitar a incompetência do juízo em 

atenção ao princípio da facilitação do acesso à justiça. Não se operam, 

nesses casos, as consequências decorrentes da assunção da premissa 

de que a competência seria absoluta. Fosse esse o caso, incidiria o Art. 

64, § 4o do CPC, solução inadequada. Incidência da força imperativa de 

regra de ordem pública que opera no sentido de prover o consumidor de 

instrumentos processuais cujo objetivo é compensar o desequilíbrio de 

poder entre si e o fornecedor, em franca homenagem à ideia de igualdade 

material ou substantiva. Entender de outra forma seria subverter a 

premissa de que a competência territorial é sempre relativa, 

transformando-a em absoluta para os casos em que o consumidor esteja 

no polo passivo da demanda, atraindo a incidência das consequências do 

Art. 64, §4o. do CPC. 3. O art. 6º, VIII do CDC, como norma cogente, 

garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao 

Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem 

pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o 

fornecedor, figura mais forte na relação jurídica." Acórdão 1150527, 

Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 

11/2/2019, publicado no DJe: 18/2/2019.” Ante o exposto, DECLINO a 

competência para processar e julgar o presente feito para o Juizado 

Especial da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, devendo serem 

tomadas as medidas necessária para redistribuição perante referida 

comarca. Empós, DÊ-SE baixa na distribuição. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-04.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CARDOSO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEGINO & NUNES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 17 de março de 2020 às 

13h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-56.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINA MENDES FERNANDES OAB - 913.019.201-34 (REPRESENTANTE)

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000072-56.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:DIVINA MENDES 

FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANATOLY HODNIUK 

JUNIOR POLO PASSIVO: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 11/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 

3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-41.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000073-41.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:JOICE SILVA 

VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON RIBEIRO ALVES 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

11/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-26.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000074-26.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:JOICE SILVA 

VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON RIBEIRO ALVES 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

17/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003575-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOAO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT13184-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MENINO SOLDERA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003575-22.2019.8.11.0011. REQUERENTE: NELSON JOAO PIRES 

REQUERIDO: TIAGO MENINO SOLDERA Vistos. DEFIRO o pedido de ID n. 

28087520, razão pela qual DETERMINO a citação do executado no 

endereço ora informado, nos termos da decisão exordial. Caso a diligência 

reste infrutífera, À requerente para pugnar o que de direito em 15 (quinze) 

dias. Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a 

requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-57.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON TEIXEIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON LUIZ DOS SANTOS OAB - MT27308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000059-57.2020.8.11.0011. AUTOR: EDNILSON TEIXEIRA DE ARAUJO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Inicialmente, cumpre destacar 

que, a despeito da designação automática do sistema da solenidade de 

conciliação, é cediço que o Estado de Mato Grosso não detém interesse 

em transacionar, consoante outros casos análogos, aliado ainda ao fato 

de que a autora também já manifestou o desinteresse na exordial, motivo 

elo qual DETERMINO o cancelamento da solenidade. Preenchidos 

aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – postergando, contudo, a 

apreciação do pedido de concessão da Justiça Gratuita, para após 

comprovação da alegada hipossuficiência da autora, eis que ausentes 

indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que junte declaração de 

imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento. CITE-SE a parte demandada para responder à ação 

no prazo legal, ou ratificar a contestação já apresentada nos autos. Após, 

À autora para querendo apresentar impugnação, ou ratificar a já 

constante nos autos (art. 351 do NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 21 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-35.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI MARIA DOS SANTOS FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id.28153579, bem como da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 11/03/2020 às 14:30 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-95.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERREIRA GONCALVES OAB - MT27790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 28154214, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 11/03/2020 às 14:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-27.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 28193966, bem como da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a data de 11/03/2020 às 16:30 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 257775 Nr: 829-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior, Marcio Cesar de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alessander deusdeth luiz 

henrique chaves fadini - OAB:, ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645, Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, LUIZ EMILIO TOLON - OAB:20011/E, 

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:21059

 SENTENÇA/DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa do acusado 

José Alves Ferreira.

 Alega o embargante que a sentença proferida não observou as provas 

produzidas nos autos e foi omissa e contraditória em relação ao 

reconhecimento da menoridade relativa e da fixação de regime para 

cumprimento de pena.

 O Ministério Público apresentou contrarrazões à fl. 499, pleiteando pela 

improcedência dos embargos.

 É o relato. Decido.

 1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Recebo os presentes embargos de declaração, em razão de sua 

tempestividade.

 Assim, passo à análise do mérito.

1.1. DAS ARGUMENTAÇÕES DE MÉRITO DA DEFESA

Quanto a alegação de que inexistem provas no sentido de que o réu José 

Alves Ferreira Junior seja autor do delito apurado nos autos, verifico que 
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tal argumentação se confunde com o mérito da ação penal, não se 

tratando, portanto, de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada 

via embargos de declaração.

 Desta feita, prejudicado o pedido neste ponto.

 1.2. DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

De outra banda, verifico que assiste razão a defesa do apenado, no 

tocante ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

 Isso porque, em que pese constar em sede inicial que o denunciado 

nasceu no ano de 1988, verifico do documento juntado pela defesa e dos 

demais documentos e qualificações constantes dos autos, que o réu 

nasceu no dia 12.10.1998, possuindo então 19 (dezenove) anos na data 

dos fatos.

 Assim, verifico que as alegações invocadas pelo embargante prosperam, 

haja vista que na segunda fase da dosimetria de pena a atenuante em 

questão não foi valorada.

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração opostos e, nos 

termos da fundamentação retro, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos pedidos 

ali contidos para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e com 

isso alterar a sentença condenatória apenas nos seguintes pontos da 

dosimetria de pena do réu José Alves Ferreira Junior:

DA DOSIMETRIA DE PENA

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com pagamento de 96 

(noventa e seis) dias-multa.

 Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem agravantes. Incide a 

atenuante da menoridade relativa, razão pela qual fixo a pena 

provisoriamente no patamar de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de 

reclusão, com pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Incide, no 

entanto a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso I 

(redação anterior), do Código Penal, razão pela qual aumento da pena em 

1/3 e passo a dosá-la em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de 

reclusão, com o pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa.

Do concurso formal de crimes (art. 70 do CP):

Em sendo aplicável ao caso o regramento estabelecido no art. 70 do 

Código Penal, à vista da existência concreta da prática de 03 (três) 

crimes, que tiveram suas penas dosadas em patamares idênticos, aplico 

apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada do critério ideal 

de 1/5 (um quinto), ficando o réu JOSÉ ALVES FERREIRA JUNIOR 

condenado, definitivamente, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão, com o pagamento de 127 (cento e vinte e sete) dias-multa.

 REGIME INICIAL

 Em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “b” c/c art. 59, ambos 

do Código Penal, FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO, por se 

mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o quantum da pena 

estabelecido.

 Defiro o direito de recorrer em liberdade ao réu, vez que a medida se 

mostra compatível com o quantum e regime de pena fixados nesta 

sentença.

Expeça-se o alvará de soltura em favor do denunciado.

Vale a presente decisão como alvará de soltura.

 DA EXPECIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA

Expeça-se guia de execução provisória apenas em desfavor do réu João 

Paulo Miranda das Chagas, nos termos do art. 1.567 da CNGC.

 Por fim, em relação aos demais termos, permanece a sentença incólume.

Nestes termos, prejudicado o pleito de progressão de regime formulado 

pela defesa do apenado.

 P.R. Intimem-se as partes.

 2. DOS RECURSOS DE APELAÇÃO

 Tendo em vista que os acusados manifestaram o desejo de recorrer da 

sentença condenatória, intimem-se as defesas para que se manifestem 

sobre o que entenderem de direito.

 Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257775 Nr: 829-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior, Marcio Cesar de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alessander deusdeth luiz 

henrique chaves fadini - OAB:, ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645, Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, LUIZ EMILIO TOLON - OAB:20011/E, 

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:21059

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração opostos e, nos 

termos da fundamentação retro, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos pedidos 

ali contidos para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e com 

isso alterar a sentença condenatória apenas nos seguintes pontos da 

dosimetria de pena do réu José Alves Ferreira Junior:DA DOSIMETRIA DE 

PENAÀ vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena 

base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com pagamento 

de 96 (noventa e seis) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da 

pena, não incidem agravantes. Incide a atenuante da menoridade relativa, 

razão pela qual fixo a pena provisoriamente no patamar de 04 (quatro) 

anos e 07 (sete) meses de reclusão, com pagamento de 80 (oitenta) 

dias-multa.Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. 

Incide, no entanto a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, 

§2º, inciso I (redação anterior), do Código Penal, razão pela qual aumento 

da pena em 1/3 e passo a dosá-la em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 

(dez) dias de reclusão, com o pagamento de 106 (cento e seis) 

dias-multa.Do concurso formal de crimes (art. 70 do CP):Em sendo 

aplicável ao caso o regramento estabelecido no art. 70 do Código Penal, à 

vista da existência concreta da prática de 03 (três) crimes, que tiveram 

suas penas dosadas em patamares idênticos, aplico apenas uma das 

penas privativas de liberdade, aumentada do critério ideal de 1/5 (um 

quinto), icando o réu JOSÉ ALVES FERREIRA JUNIOR condenado, 

definitivamente, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão, com o pagamento de 127 (cento e vinte e sete) dias-multa. 

REGIME INICIAL Em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “b” c/c 

art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início 

SEMIABERTO, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o 

quantum da pena estabelecido. Defiro o direito de recorrer em liberdade ao 

réu, vez que a medida se mostra compatível com o quantum e regime de 

pena fixados nesta sentença..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 211733 Nr: 2330-66.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lizandra Oliveira Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista que a magistrada titular desta Terceira Vara Criminal se 

encontra em gozo de licença deferida pelo Tribunal de Justiça e 

considerando que esta magistrada atua em substituição legal na Segunda 

Vara e na Terceira Vara de Mirassol D’Oeste/MT, assim como é titular na 

Primeira Vara desta Comarca de Mirassol D’Oeste/MT e ainda cumula a 

Vara única de Porto Esperidião/MT, respondendo ao todo por quatro juízos 

diversos, torna-se imperiosa a readequação da pauta de audiências deste 

juízo.

Ademais, as audiências a serem redesignadas se referem a réus que 

respondem ao processo em liberdade.

Assim, redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 

03/03/2020, às 13h00min.

Intimem-se o (a) acusado (a) e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 135409 Nr: 2513-42.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lizandra Oliveira Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista que a magistrada titular desta Terceira Vara Criminal se 

encontra em gozo de licença deferida pelo Tribunal de Justiça e 

considerando que esta magistrada atua em substituição legal na Segunda 

Vara e na Terceira Vara de Mirassol D’Oeste/MT, assim como é titular na 

Primeira Vara desta Comarca de Mirassol D’Oeste/MT e ainda cumula a 

Vara única de Porto Esperidião/MT, respondendo ao todo por quatro juízos 

diversos, torna-se imperiosa a readequação da pauta de audiências deste 

juízo.

Ademais, as audiências a serem redesignadas se referem a réus que 

respondem ao processo em liberdade.

Assim, redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 

03/03/2020, às 18h15m.

Intimem-se o (a) acusado (a) e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 261810 Nr: 2519-05.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Raimundo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleica Teiche Moura - 

OAB:25301, Marcio Jose da Silva - OAB:16.225

 DECISÃO

Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22/09/2020 às 

14h00min.

 Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 197227 Nr: 4239-80.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Manoel Orlando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista que a magistrada titular desta Terceira Vara Criminal se 

encontra em gozo de licença deferida pelo Tribunal de Justiça e 

considerando que esta magistrada atua em substituição legal na Segunda 

Vara e na Terceira Vara de Mirassol D’Oeste/MT, assim como é titular na 

Primeira Vara desta Comarca de Mirassol D’Oeste/MT e ainda cumula a 

Vara única de Porto Esperidião/MT, respondendo ao todo por quatro juízos 

diversos, torna-se imperiosa a readequação da pauta de audiências deste 

juízo.

Ademais, as audiências a serem redesignadas se referem a réus que 

respondem ao processo em liberdade.

Assim, redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 

24/03/2020, às 18h00min.

Intimem-se o (a) acusado (a) e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Termo de Doação

TERMO DE DOAÇÃO

TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS, SENDO DOADOR A COMARCA DE 

MIRASSOL D´OESTE E DONATÁRIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MIRASSOL D’OESTE –MT

 Pelo presente Termo de Doação, de um lado, JUÍZO DE DIREITO DA 

TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D´OESTE, com 

endereço na Av: Joaquim Cunha, nº 595, Bairro Alto da Boa Vista, 

Mirassol D´Oeste-MT CEP: 78.280-000, telefone 3241-1391, doravante 

denominado DOADOR, neste ato representado pela Juíza de Direito da 3ª 

Vara Criminal, DRª SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES e, do outro 

lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D´OESTE inscrita no CNPJ, 

sob nº 03.755.477/0001-75, com endereço na Rua: Antônio Tavares, 

Bairro: Centro, Mirassol D’Oeste –MT, neste ato representada pelo Prefeito 

Municipal EUCLIDES PAIXÃO, doravante aqui denominado DONATÁRIO, 

doação dos bens abaixo descritos, tudo em conformidade com a R. 

Decisão proferida nos autos nº 1740-60.2012.811.0011 CI 160095

 01 (um) veículo Mercedez Benz/1113, cor vermelha, ano 1986, RENAVAM 

136859020, Placa JYG 7387

E, para validade do presente ato, assinam o presente instrumento em 03 

(três) vias de igual teor e forma.

 Mirassol D´Oeste-MT, 08 de outubro de 2019.

 Sabrina Andrade Galdino Rodrigues

 Juíza de Direito

 Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste

Prefeito Municipal: Euclides Paixão

Órgão/Entidade Donatária

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Edital

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS CREDORES SOBRE O DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO 

LEITE DE BARROS NETTO

PROCESSO n. 1002477-68.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 

19.259.485,92

ESPÉCIE: [Recuperação extrajudicial]->RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129)

 POLO ATIVO: CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA. (CNPJ/MF 

04.907.191/0001-20), ARROZEIRA SOMAR LTDA. (CNPJ/MF 

05.517.647/0001-09) e CEREALISTA FACCIO LTDA. (CNPJ/MF 

00.155.593/0001-65).

PESSOAS A SEREM INTIMADAS: CREDORES/INTERESSADOS

FINALIDADE: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca do 

deferimento do processamento da recuperação judicial da(s) empresa(s) 

CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA., ARROZEIRA SOMAR LTDA., e 

CEREALISTA FACCIO LTDA., bem assim conferir publicidade à relação 

nominal de credores apresentada pela(s) recuperanda(s).

RELAÇÃO DE CREDORES: CLASSE TRABALHISTA: ADEMIR FERREIRA 

LUIZ, R$ 6.080,12; AÉCIO DE LIMA, R$ 2.723,94; ANTÔNIO ALVES DA 

CONCEIÇÃO, R$ 5.360,15; CLAUDIO COSTA BASTO, R$ 3.604,60, 

CLEITON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, R$ 45.000,00; ELIAS DAILOR 

FACCIO, R$ 4.525,95; ESDRAS RIBEIRO E SILVA, R$ 3.491,25; FERNANDO 

SILVA SOARES, R$ 5.304,60; FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, R$ 

1.766,41; FRANCISCO DOS SANTOS, R$ 3.262,40; GIVALDO MARCELINO, 

R$ 14.171,44; HÉLIO ANTÔNIO MACEDO, R$ 3.384,12; JAIR MENDES DA 

SILVA, R$ 4.371,92; JOSÉ ADRIANO MARCELINO DOS SANTOS, R$ 

4.391,73; LUCAS DEGANI, R$ 1.053,44; LUIZ RODRIGUES, R$ 4.477,14; 

MARIANE REGINA FACCIO, R$ 2.523,36; OSÉIAS DOS SANTOS, R$ 

5.321,14; PAULO PEREIRA DE MELO, R$ 3.353,86; CLASSE GARANTIA 

REAL: AGENOR VICENTE PELISSA, R$ 700.000,00; AVÍCOLA 

CATARINENSE, R$ 800.000,00; BANCO BRADESCO S.A, R$ 2.674.515,01; 

BANCO DAYCOVAL, R$ 705.832,72; BANCO DO BRASIL, R$ 

6.000.000,00; BANCO VOLKSWAGEN S.A, R$ 561.000,00; CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, R$ 1.143.041,38; CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, 

R$ 505.890,72; RAFAEL PEZZINI, R$ 320.000,00; SICREDI OURO VERDE – 

MT, R$ 897.825,08; CLASSE QUIROGRAFÁRIA: ABASTECEDORA DE 

COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA, R$ 2.909,25; AGROPECUÁRIA 
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MARTINEZ CONDEZ, R$ 46.000,00; ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES DE 

MOURA, R$ 1.636,15; ARIADNE DE LIMA PEREIRA DE MORAES, R$ 

391.000,00; AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA, R$ 25.746,31; BANCO 

ITAÚ, R$ 165.958,00; BUHLER SANMAK IND. DE MAQUINAS S/A, R$ 

149.375,00; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, R$ 183.600,00; CARAMORI 

COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA, R$ 541,50; CESAR POSSAMAI, R$ 

150.410,00; DIMAS SIMÕES FRANCO JUNIOR, R$ 252.266,00; GEORGE 

MARCELO RIBEIRO E OUTRO, R$ 324.991,00; GRANCEREAL LTDA, R$ 

40.800,00; IDEAL COM. DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA, R$ 1.585,60; 

INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA, R$ 180.000,00; JOÃO PAULO 

GIACOMELLI, R$ 27.600,00; JUAREZ VENDRUSCULO, R$ 76.160,00; 

LAURO SEVERINO DALLA COSTA, R$ 68.000,00; M DIESEL CAMINHÕES E 

ÔNIBUS LTDA, R$ 29.599,99; MANUEL JORGE RIBEIRO, R$ 363.000,00; 

MECÂNICA AUTO PEÇAS ANNA VITÓRIA LTDA, R$ 17.135,00; MUTUM 

IND. COM. ARM. E BEM. DE CEREIAS, R$ 173.130,00; NELDO FILAPPI, R$ 

230.000,00; NOMA TRUCK PARTS COM. ATAC. IMP. E EXP.DE PEÇAS, R$ 

2.199,95; NUTRIPESO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA, R$ 

112.500,00; OLEVIO BRANCALIONE, R$ 122.500,00; PONTUAL 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, R$ 40.000,00; POWERCODING 

DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS, R$ 4.500,00; PST 

ELETRÔNICA LTDA, R$ 1.183,61; RAFAEL PEZZINI, R$ 330.000,00; REDE 

AMÉRICA DE COMBUSTÍVEIS JK LTDA, R$8.637,15; SEBASTÃO TOMAZ 

DOS SANTOS, R$ 244.000,00; SICOOB, R$ 54.000,00; SICREDI OURO 

VERDE – MT, R$ 150.000,00; STEFAN LUIZ SANTOS, R$ 18.000,00; 

TERRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO, R$ 58.000,00; TORINO 

COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, R$ 7.936,74; TREVO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, R$ 3.523,29; UNIÃO IND. COM PLÁSTICOS LTDA, 

R$ 168.112,41; VALDIR SCHNEIDER, R$ 20.000,00; CLASSE ME/EPP: A. L 

VASCONCELOS PEÇAS – ME, R$ 2.566,66; CENTER DIESEL COMÉRCIO DE 

PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME, R$ 168,00; CEREALISTA GIRASSOL LTDA 

ME, R$ 120.000,00; D. C. COMÉRCIO DE CERAIS EIRELI, R$ 99.916,67; 

MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI, R$ 98.209,50; ROSINA ALIMENTOS 

EIRELI, R$ 255.831,66; TAIAMÃ PNEUMÁTICA E AUTOMAÇÃO LTDA ME, 

R$ 3.984,00.

Despacho/Decisão: "Trata-se de ação de recuperação judicial proposta 

por CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 04.907.191/0001-20, e Inscrição Estadual nº 

51200811896, ARROZEIRA SOMAR LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 05.517.647/0001-09 e Inscrição 

Estadual nº 51200850786 e CEREALISTA FACCIO LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 00.155.593/0001-65, 

todos devidamente qualificados nos autos. Os Requerentes justificam se 

tratar de grupo econômico e familiar, com mais de CNPJ para atender a 

cada tipo de atividade, pois a empresa que exerce a atividade de 

armazenagem e secagem de grãos não poderia desempenhar a atividade 

de indústria e vice-versa. Relatam, ainda, que as referidas empresas 

apresentam como sócios o casal Eloi e Salete, e as filhas Marta, Eloisa e 

Larissa. Consigna que a matriz da Arrozeira Somar e a Celeiro Armazéns 

Gerais se encontram localizadas no mesmo endereço, ou seja, a primeira 

aluga o imóvel desta última, enquanto que a Faccio Prestadora de Serviços 

tem como única cliente a Arrozeira Somar, todas compartilhando do 

mesmo contador, uma garante a outra nos contratos. Acrescenta que a 

atuação das Autoras é vista como única e não como empresas 

dissociadas, tanto que passam por crise econômica cuja origem é a 

mesma. Revelam que as "três empresas possuem grande interligação 

econômica e operacional, o que não poderia ser diferente, pois exercem 

atividades semelhantes, uma complementando a outra para execução, 

produção, venda de produtos e prestação de serviços, compartilham da 

mesma estrutura física, uma sempre garantindo as dívidas da outra nos 

negócios, enfim, são empresas integrantes do mesmo grupo societário de 

fato.". Discorrem sobre a possibilidade de formação de litisconsórcio ativo, 

o que segundo elas trará benefícios sociais e econômicos a todos os 

envolvidos no processo. Neste contexto, pugnam pelo deferimento do 

processamento do pedido de recuperação judicial, nomeando 

Administrador Judicial e determinando a dispensa da apresentação de 

certidões negativas para exercício normal de suas atividades. Requerem, 

ainda, em sede de tutela de urgência, suspensão de todas as ações e 

execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios coobrigados, 

por força do que dispõe o §§ 4º e 5º do artigo 6º, e artigo 52, III, da Lei n. 

11.101/2005 e aplicação de multa ao credor que desobedecer à ordem e 

tentar receber seu crédito antes dos demais ou expropriar bens das 

empresas, nos termos do artigo 77, §1º do CPC. Por fim, a intimação do 

representante do Ministério Público. Em arremate, requerem a expedição 

de ofício à Junta Comercial do Estado Mato Grosso, para que efetue a 

anotação "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" no registro das Requerentes, 

ficando certo, desde já, que ela passará a utilizar dessa designação em 

todos os documentos em que for signatária. Por fim, postulam o 

deferimento do parcelamento das custas judiciais. (...) Assim, em 

consonância com o art. 52 da Lei n. 11.101/05, defiro o processamento da 

Recuperação Judicial das Requerentes Celeiro Armazéns Gerais Ltda, 

Arrozeira Somar Ltda e Cerealista Faccio Ltda, objetivando a preservação 

de suas funções sociais e o estímulo às atividades econômicas, 

ressalvando que o processamento da demanda não poderá inviabilizar o 

recebimento de importâncias e créditos oriundos de negócios e contratos 

que não se submetem aos efeitos da ação recuperacional, e, por 

conseguinte: a) NOMEIO como Administradora Judicial a empresa DUX 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, com endereço localizado à Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, nº 2254, sala 603, Edifício American 

Business Center, bairro Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, em 

Cuiabá/MT, telefone 065 3027-7209; além de endereço situado à Avenida 

Deputado Jamel Cecílio, nº 2706, Metropolitan Buseness, Sala 2101, Jardim 

Goiás, CEP: 74810-100, Goiânia/GO, telefone 062 3924-4577, 

representada por Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio, advogado 

inscrito na OAB/MT sob n. 11.876-A, que deverá ser intimado 

pessoalmente para, em 48 (quarenta e oito) horas, comparecer na 

Secretaria desta Vara Cível e, acaso aceite o múnus, prestar o 

compromisso legal de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir 

todas as responsabilidades a ele inerentes, nos termos do art. 22 da LRF. 

(...) O administrador judicial, dentre suas atribuições legais, deverá 

informar ao juízo a situação das empresas Recuperandas em 30 (trinta) 

dias, para fins do art. 22, inciso II, alíneas "a" primeira parte (fiscalizar as 

atividades do devedor) e "c" (apresentar relatório mensal das atividades 

do devedor), da LRF, e, caso seja necessária a contratação de auxiliares 

(contador, advogado, economista etc.) deverá informar e apresentar 

minuta de contrato no prazo de 10 (dez) dias. Os relatórios mensais de 

atividades das Recuperandas apresentado pelo administrador judicial 

devem trazer a devida interpretação dos dados contábeis registrados nos 

documentos por ele juntados, devendo mencionar que atividades a 

empresa vem desenvolvendo nesse período, com a devida correlação 

entre as informações contábeis e a realidade apurada em suas diligências 

junto à empresa, bem como mencionar quaisquer outras informações que 

entenda relevantes. Aportado aos autos os referidos relatórios mensais 

das atividades do devedor, os credores (interessados diretos) e 

Recuperandas poderão tomar ciência de seu conteúdo nos autos 

principais, independente de intimação diante de sua periodicidade, para se 

pronunciarem, se assim o quiserem, e requererem o que entender de 

direito. Cabe, ainda, ao administrador judicial fiscalizar a regularidade do 

processo e o cumprimento dos prazos pelas Recuperandas. Determino a 

dispensa da apresentação de certidões negativas para que a devedora 

exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou 

para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, sem 

prejuízo do recebimento pelos serviços reconhecidos e efetivamente já 

prestados (Resp 1.173.735/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

22.04.2014, DJe 09.05.2014), com a ressalva de dispensa de licitações 

perante quaisquer órgãos do Poder Público, nos exatos termos do quanto 

decidido no AREsp 309.867, não sendo dispensada, contudo, a 

comprovação de habilitação técnica e econômica necessária para o 

cumprimento de eventual contrato administrativo. Em observância ao art. 

69 da LRF, deverá a parte Recuperanda acrescentar em seus atos, 

contratos e documentos firmados a expressão "EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL", após o respectivo nome empresarial. No que se refere às 

Juntas Comerciais das respectivas sedes das Recuperandas, deverão 

elas providenciar a competente comunicação aos aludidos órgãos, na qual 

conste, além da alteração do nome com a expressão "em Recuperação 

Judicial", a data do deferimento do processamento e os dados do 

administrador judicial nomeado, comprovando, nos autos, o 

encaminhamento da comunicação no prazo de 15 dias. Determino, nos 

termos do art. 52, III, da Lei 11.101/2005, "a suspensão de todas as ações 

ou execuções contra os devedores", na forma do art. 6º da LRF, devendo 

permanecer "os respectivos autos no juízo onde se processam, 

ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º dessa Lei e 

as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 

dessa mesma Lei", providenciando a devedora as comunicações 

competentes (art. 52, § 3º). (...) Diante do exposto, nos termos do 
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parágrafo 1º do art. 77 do CPC, ficam todos os credores, sujeitos ou não à 

recuperação judicial, advertidos de que, caso haja demandas que possam 

prejudicar de forma substancial o andamento da recuperação judicial, 

poderá este magistrado condenar os autores das mesmas em litigância de 

má-fé, ressaltando que não se trata de qualquer ação, mas apenas as 

tumultuárias, não se presumindo a má-fé. Determino, nos termos do art. 

52, IV, da Lei 11.101/2005, à devedora a "apresentação de contas 

demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob 

pena de destituição de seus administradores", sendo que o primeiro 

demonstrativo mensal deverá ser protocolado como incidente à 

recuperação judicial, ao passo que não deverão ser juntados nos autos 

principais, sendo que os demonstrativos mensais subsequentes deverão 

ser, sempre, direcionados ao incidente já instaurado. Deverá a parte 

Recuperanda providenciar a expedição de comunicação, por carta, às 

Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a 

devedora tiver estabelecimentos e filiais (LRF, art. 52, V), na qual deverá 

constar o conteúdo desta decisão ou cópia desta, providenciando, 

outrossim, o seu encaminhamento. O prazo para habilitações ou 

divergências aos créditos relacionados (pela devedora) é de 15 (quinze) 

dias a contar da publicação do respectivo edital (LRF, art. 7º, § 1º). Dessa 

maneira, EXPEÇA-SE o edital a que se refere o art. 52, §1º, da Lei 

11.101/2005, onde, para conhecimento de todos os interessados, deverá 

constar, também, o passivo fiscal, com advertência dos prazos dos arts. 

7º, § 1º e 55 da LREF. Deverá também as Recuperandas providenciar a 

publicação do edital em jornal de grande circulação no prazo de 05 dias. 

Eventuais habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados 

pelas devedoras (art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005), deverão ser 

encaminhadas, preferencialmente, através do site da Administradora 

Judicial, https://dux.adm.br/envio-de-documentos. Caso anseiem os 

credores, os documentos também poderão ser protocolizados, de forma 

física, no escritório da Administradora Judicial, no seguinte endereço: Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, nº 2254, Sala 603, Ed. American 

Business, Bosque da Saúde, CEP: 78.050-000, Cuiabá-MT (65) 3027-7209 

ou (65) 3027-7219, e-mail's: alexandry@dux.adm.br e/ou 

contatomt@dux.adm.br, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e 

13:15 às 18:00. Observo, neste tópico, em especial quanto aos créditos 

trabalhistas, que para eventual divergência ou habilitação é necessário 

que exista sentença trabalhista líquida e exigível (com trânsito em julgado), 

competindo ao MM. Juiz do Trabalho eventual fixação do valor a ser 

reservado. Deverá o administrador judicial, quando da apresentação da 

relação prevista no art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005, também providenciar 

à serventia judicial, minuta do respectivo edital, em mídia e em formato de 

texto, para sua regular publicação na Imprensa Oficial. O administrador 

judicial deverá apurar lista individualizada de credores de cada uma das 

sociedades componentes do grupo em recuperação judicial, tendo em 

vista o litisconsórcio ativo presente nesta demanda. O plano de 

recuperação judicial deve ser apresentado no prazo de 60 dias, na forma 

do art. 53, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência. 

Com a apresentação do plano, expeça-se o edital contendo o aviso do art. 

53, parágrafo único, da Lei n. 11.101/05, com prazo de 30 dias para as 

objeções, devendo as Recuperandas providenciar, no ato da 

apresentação do plano, a minuta do edital, inclusive em meio eletrônico, 

bem como o recolhimento das custas para publicação. Caso ainda não 

tenha sido publicada a lista de credores pelo administrador judicial, a 

legitimidade para apresentar tal objeção será daqueles que já constam do 

edital das Devedoras e que tenham postulado a habilitação de crédito. 

Publicada a relação de credores apresentada pelo administrador judicial 

(art. 7º, § 2º), devidamente individualizada para cada uma das sociedades 

litisconsortes, eventuais impugnações (art. 8º) e/ou habilitações 

retardatárias deverão ser interpostas pelo peticionamento eletrônico inicial, 

por dependência ao processo principal, nos termos do Comunicado n.º 

219/2018, e não deverão ser juntados nos autos principais (art. 8º, 

parágrafo único). Observo, neste tópico, que: (i) serão consideradas 

habilitações retardatárias aquelas que deixaram de observar o prazo legal 

previsto no art. 7º, § 1º, da Lei n. 11.101/05, as quais serão recebidas 

como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 (da LRF), e 

estarão sujeitas ao recolhimento de custas, nos termos do art. 10, caput e 

§ 5º, da Lei 11.101/05 e da Lei Estadual n. 15.760/15, que alterou o 

disposto no § 8º do art. 4º da Lei da Estadual n. 11.608/03; (ii) as 

impugnações que não observarem o prazo previsto no artigo 8º da Lei n. 

11.101/05 também estarão sujeitas ao recolhimento de custas; e, (iii) caso 

as impugnações sejam apresentadas pela própria Recuperanda deverão 

ser recolhidas as taxas para intimação postal do impugnado, fazendo 

constar em sua peça inicial o endereço completo do impugnado 

(logradouro, número (inclusive nº bloco e do apartamento, se houver), 

bairro, CEP, cidade e estado), além do recolhimento das custas, caso não 

observado o prazo previsto no artigo 8º da Lei n. 11.101/05. Relativamente 

aos créditos trabalhistas referentes às condenações em ações que 

tiveram curso pela Justiça do Trabalho com trânsito em julgado, 

representados por certidões emitidas pelo juízo laboral, deverão ser 

encaminhadas diretamente ao administrador judicial, através do e-mail 

referido no item 7. O administrador judicial deverá, nos termos do art. 6º, 

§2º, da Lei n. 11.101/05, providenciar a inclusão no Quadro Geral de 

Credores depois de conferir os cálculos da condenação, adequando-a 

aos termos determinados pela Lei n. 11.101/05. O valor apurado pelo 

administrador judicial deverá ser informado nos autos da recuperação 

judicial para ciência aos interessados e, além disso, o credor deverá ser 

comunicado da inclusão de seu crédito por carta enviada diretamente pelo 

administrador judicial. Caso o credor trabalhista discorde do valor incluído 

pelo administrador judicial, deverá ajuizar impugnação de crédito, em 

incidente próprio. Ficam advertidas as Recuperandas que o 

descumprimento dos seus ônus processuais poderá ensejar a convolação 

desta recuperação judicial em falência (art. 73, Lei 11.101/2005 c.c. o arts. 

5º e 6º do CPC). Fica advertido o administrador judicial que o 

descumprimento dos seus ônus processuais e determinações judiciais 

poderão acarretar, conforme o caso, sua substituição ou destituição, sem 

prejuízo de procedimento administrativo voltado ao seu descadastramento 

perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Em relação à 

forma de contagem dos prazos, informo que será observado o teor da 

decisão proferida recentemente (abril/2018) pelo STJ no REsp 1699528, 

segundo o qual todos os prazos estabelecidos pela Leinº.11.101/05 

devem ser contados em dias corridos, não se aplicando ao microssistema 

da insolvência empresarial as disposições relativas a esse Código de 

Processo Civil de 2015. Nesse sentido, todos prazos da Lei n. 

11.101/2005, inclusive os recursais, por se tratar de microssistema 

próprio e da legislação de insolvência possuir natureza bifronte, serão 

contados em dias corridos, assim como os prazos de apresentação do 

plano e de proteção do stay period. Intimem-se, inclusive o Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário."

Advertências: 1) Os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados da publicação deste edital no Diário Oficial de Mato Grosso 

(IOMAT), para apresentar diretamente à Administradora Judicial suas 

habilitações ou suas divergências quanto aos créditos supramencionados 

(art. 7º, § 1º da lei 11.101/05). As habilitações e divergências 

administrativas deverão ser apresentadas, preferencialmente, através do 

site da Administradora Judicial, https://dux.adm.br/envio-de-documentos. 

Caso anseiem os credores, os documentos também poderão ser 

protocolizados, de forma física, no escritório da Administradora Judicial, 

no seguinte endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2254, 

Sala 603, Ed. American Business, Bosque da Saúde, CEP: 78.050-000, 

Cuiabá-MT (65) 3027-7209 ou (65) 3027-7219, e-mai l 's : 

alexandry@dux.adm.br e contatomt@dux.adm.br, de segunda a 

sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e 13:15 às 18:00. 2) Qualquer credor 

poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial a 

ser oportunamente apresentado nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contado da publicação da relação de credores de que trata o § 2° do art. 

7°, da lei 11.101/2005.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MILENE ARISSAVA 

VILELA, Gestora Judiciária digitei.

 NOVA MUTUM, 21 de janeiro de 2020.

(Assinado Digitalmente)

 Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais 

vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet.

• No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço "Leia aqui seu 

código" e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 
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celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE.

• No computador: com o portal aberto, acesse o serviço "Leia aqui seu 

código", clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o 

"Código" localizado abaixo do QRCODE.

• Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema.

• ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

"Solicitar Habilitação", sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba "Expedientes" no "Painel do Representante Processual", 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001198-96.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANDAIR MORAIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ BORSATO (REQUERIDO)

MAURICIO AGOSTINHO BORSATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001198-96.2019.8.11.0005 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002933-18.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. O. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

JUCEMARA BATISTA DE OLIVEIRA OAB - 913.098.161-15 

(REPRESENTANTE)

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002933-18.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): LUIZA DE OLIVEIRA TORRES REPRESENTANTE: JUCEMARA 

BATISTA DE OLIVEIRA RÉU: AVIANCA Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, devendo 

acostar ao feito documento atualizado que seja hábil e útil a comprovação 

da necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, sob pena 

de indeferimento do pedido. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 118625 Nr: 3055-82.2018.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBR, KLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Costa Santos - 

OAB:25.402

 Assim, tenho que em regra a petição de cumprimento de sentença deve 

ser juntada nos mesmos autos do feito de conhecimento, em consonância 

com a lei em vigor. Porém, analisado o caso concreto, deve ser 

considerado que nos autos que se originou o título executivo (Processo n. 

2247-19.2014.811.0086 – Código n. 79025), transcorre pedido de 

cumprimento de sentença por valor diverso, sob o rito da expropriação de 

bens, diferente desta, onde se pretende a execução das parcelas 

alimentícias pelo rito que admite a “prisão cível”.Deste modo, tenho que em 

atenção ao Princípio da Celeridade Processual e no intuito de evitar tumulto 

processual, deve o feito prosseguir conforme foi proposto, em autos 

apartados, face ao Melhor Interesse das Menores e urgência que o caso 

requer tendo em vista o caráter alimentício. Deste modo, recebo a ação e 

os documentos que a acompanham, bem como defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos ditames do art. 98 do Código de Processo 

Civil.Processe-se em segredo de justiça, conforme disposto no art. 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Intime-se a parte Executada, 

devidamente qualificado na exordial, no endereço declinado na inicial, para 

no prazo de 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias, bem como a efetivação de protesto do 

provimento judicial em seu desfavor, nos termos do artigo 528 do Código 

de Processo Civil, em relação aos alimentos devidos, nos termos do que 

consta na inicial, bem como, os que se vencerem no curso da 

demanda.Conste do mandado a advertência de que se o Devedor não 

pagar, nem tampouco se escusar, ser-lhe-á decretada à prisão civil, na 

forma da lei.Tratando-se de carta precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias, para cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do Código de 

Processo Civil.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118625 Nr: 3055-82.2018.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBR, KLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Costa Santos - 

OAB:25.402

 Certifico e dou fé que nesta data habilitei o Advogado Fabio Costa Santos, 

OAB/MT n° 25.402 representando a parte Executada Luiz Carlos Menegatti 

Ramos. Ato continuo remeto decisão de fls. 17/18 para publicação.

Deste modo, tenho que em atenção ao Princípio da Celeridade Processual 

e no intuito de evitar tumulto processual, deve o feito prosseguir conforme 

foi proposto, em autos apartados, face ao Melhor Interesse das Menores e 

urgência que o caso requer tendo em vista o caráter alimentício.

 Deste modo, recebo a ação e os documentos que a acompanham, bem 

como defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos ditames do art. 98 

do Código de Processo Civil.

Processe-se em segredo de justiça, conforme disposto no art. 189, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte Executada, devidamente qualificado na exordial, no 

endereço declinado na inicial, para no prazo de 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de ser-lhe decretada a prisão civil, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

bem como a efetivação de protesto do provimento judicial em seu 

desfavor, nos termos do artigo 528 do Código de Processo Civil, em 

relação aos alimentos devidos, nos termos do que consta na inicial, bem 

como, os que se vencerem no curso da demanda.

Conste do mandado a advertência de que se o Devedor não pagar, nem 

tampouco se escusar, ser-lhe-á decretada à prisão civil, na forma da lei.
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Tratando-se de carta precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110142 Nr: 6012-90.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samuel Caminhões Ltda - ME, Samuel Gonçalves de 

Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Henning

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:MT 11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:MT 

9.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte Autora 

por meio de seu patrono habilitado da audiência designada a ser realizada 

no dia 02 de março de 2020 às 13:30 no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Nova Mutum-MT - CEJUSC, com endereço na Rua 

das Helicônias, 444-N, Jardim das Orquideas, Nova Mutum-MT, CEP 

78450-000.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79941 Nr: 3092-51.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalurgica Metal Mil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Maiara F. Carneiro - OAB:MT 20.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls 89, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86232 Nr: 2675-64.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO SONAGLIO – ME, Jessica Sonaglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88993 Nr: 4408-65.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Bueno, Valdinei Rodrigues de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Muriam Pollo de Lima - 

OAB:21.404-O, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A, Sem 

adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que fique 

ciente da petição de fls. 220/229, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34253 Nr: 501-63.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo de Souza Porfírio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Jose dos Santos, Elso Gabrielli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls 118, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105539 Nr: 3567-02.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEO AGRI TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T C R Comércio e Representações Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACIRA XAVIER DE SA - 

OAB:88250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls 63, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111095 Nr: 6576-69.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Cordeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls., requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002706-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002706-28.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): JOSIMAR ANTUNES DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Trata-se 

de Ação Previdenciária de Concessão de Benefício Previdenciário c.c 

tutela de urgência, ajuizado por Tatiana Pinheiro Silva, em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS –, objetivando a concessão de benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que é 

portadora de síndrome do túnel do carpo, pronador redondo, tendinte 

dequevain, e algoneurodistrofia, enfermidades descritas na CID- G56, M65 

e M89.0. Afirma ainda que diante de seu quadro clínico, está 

impossibilitada de exercer qualquer atividade laborativa. Com a inicial 

vieram documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento 

e Decido. De proêmio, recebo a inicial, eis que presentes, “in status 

assertionis”, os requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do Código de 

Processo Civil, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do Manual 

de Processo Civil. Defiro a gratuidade da justiça conforme artigo 98 do 

Código de processo Civil. Postergo a análise do pleito liminar para após a 

realização de perícia médica, haja vista a necessidade de corroborar a 

manifesta existência de probabilidade do direito, bem como haver receio 

de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia.” (TRF-4 - AG: 

0007292-96.2014.404.0000 RS, Relator: CELSO KIPPER, Data de 

Julgamento: 25.3.2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

30.3.2015). (Sem grifos no original). Com efeito, para realização da perícia 

médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, 

CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no Centro Integrado de Saúde 

Municipal, para que desde já agende data para a realização da perícia 

médica com a parte Autora. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista 

no artigo 473, §3º, do Código de Processo Civil, devendo entregar o laudo 

no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, após a realização da perícia. A 

data da perícia deverá ser designada pelo Sr. Perito, devendo a Secretaria 

Judicial providenciar a intimação da parte por qualquer meio idôneo, 

mediante certidão nos autos. Nesse ponto, quando da intimação da parte 

Autora, cientifique-se esta da necessidade de comparecer à perícia com 

os exames, laudos e outros documentos necessários à emissão do laudo 

pericial. A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), em virtude do valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do expert, devidamente cadastrado no Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal. Intime-se a parte 

Requerente para se manifestar acerca desta nomeação, cumprindo o 

disposto no artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que apresente quesitos, caso ainda não tenha 

apresentado e indicar assistente técnico. Por sua vez, em relação aos 

quesitos do Requerido, junto cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social nas demandas 

previdenciárias. Outrossim, sem prejuízo dos quesitos apresentados pelas 

partes, passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 1. 

Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio 

de subsistência) e o grau de instrução da pessoa pericianda? 2. A parte 

pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? 3. A parte pericianda 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética? 4. Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, 

de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? 5. A parte pericianda tem 

pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e remédios adequados 

que possibilitem que ela continue a trabalhar normalmente, sem limitação, 

dor, sofrimento ou efeito colateral? 6. Qual é o grau de incapacidade para 

o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou 

parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)? 7. A 

incapacidade laboral é permanente ou temporária? Neste último caso, qual 

é a previsão de recuperação da capacidade para o trabalho, se forem 

seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? 8. Qual é a data 

provável do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período 

durou provavelmente a incapacidade laboral? 9. A incapacidade decorre 

ou decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? 10. A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? 11. 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Por fim, aportando aos autos o laudo 

pericial, imediatamente conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de 

Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002688-07.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA PINHEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS- Procuradoria Fedreal (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002688-07.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): TATIANA PINHEIRO SILVA REU: INSS- PROCURADORIA 

FEDREAL Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de 

Benefício Previdenciário c.c tutela de urgência, ajuizado por Tatiana 

Pinheiro Silva, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, 

objetivando a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, sob a alegação de que é portadora de síndrome do túnel do 

carpo, pronador redondo, tendinte dequevain, e algoneurodistrofia, 

enfermidades descritas na CID- G56, M65 e M89.0. Afirma ainda que 

diante de seu quadro clínico, está impossibilitada de exercer qualquer 

atividade laborativa. Com a inicial vieram documentos. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. De proêmio, recebo a 

inicial, eis que presentes, “in status assertionis”, os requisitos do art. 319 

c.c. o art. 320, ambos do Código de Processo Civil, bem como inexistentes 

as hipóteses do art. 330 do Manual de Processo Civil. Defiro a gratuidade 

da justiça conforme artigo 98 do Código de processo Civil. Postergo a 

análise do pleito liminar para após a realização de perícia médica, haja 
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vista a necessidade de corroborar a manifesta existência de probabilidade 

do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim, DETERMINO a realização antecipada de 

perícia médica. Nesse sentido: “AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova dos autos no 

sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da parte autora, 

deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a antecipação de 

tutela, devendo ser determinada a realização antecipada da perícia médica 

judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada após a perícia.” 

(TRF-4 - AG: 0007292-96.2014.404.0000 RS, Relator: CELSO KIPPER, Data 

de Julgamento: 25.3.2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

30.3.2015). (Sem grifos no original). Com efeito, para realização da perícia 

médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, 

CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no Centro Integrado de Saúde 

Municipal, para que desde já agende data para a realização da perícia 

médica com a parte Autora. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista 

no artigo 473, §3º, do Código de Processo Civil, devendo entregar o laudo 

no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, após a realização da perícia. A 

data da perícia deverá ser designada pelo Sr. Perito, devendo a Secretaria 

Judicial providenciar a intimação da parte por qualquer meio idôneo, 

mediante certidão nos autos. Nesse ponto, quando da intimação da parte 

Autora, cientifique-se esta da necessidade de comparecer à perícia com 

os exames, laudos e outros documentos necessários à emissão do laudo 

pericial. A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), em virtude do valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do expert, devidamente cadastrado no Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal. Intime-se a parte 

Requerente para se manifestar acerca desta nomeação, cumprindo o 

disposto no artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que apresente quesitos, caso ainda não tenha 

apresentado e indicar assistente técnico. Por sua vez, em relação aos 

quesitos do Requerido, junto cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social nas demandas 

previdenciárias. Outrossim, sem prejuízo dos quesitos apresentados pelas 

partes, passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 1. 

Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio 

de subsistência) e o grau de instrução da pessoa pericianda? 2. A parte 

pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? 3. A parte pericianda 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética? 4. Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, 

de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? 5. A parte pericianda tem 

pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e remédios adequados 

que possibilitem que ela continue a trabalhar normalmente, sem limitação, 

dor, sofrimento ou efeito colateral? 6. Qual é o grau de incapacidade para 

o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou 

parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)? 7. A 

incapacidade laboral é permanente ou temporária? Neste último caso, qual 

é a previsão de recuperação da capacidade para o trabalho, se forem 

seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? 8. Qual é a data 

provável do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período 

durou provavelmente a incapacidade laboral? 9. A incapacidade decorre 

ou decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? 10. A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? 11. 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Por fim, aportando aos autos o laudo 

pericial, imediatamente conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de 

Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002890-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANEZA MARQUES ARANTES SIQUEIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA OAB - MT11748/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002890-18.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: IVANEZA 

MARQUES ARANTES SIQUEIRA - ME Vistos, etc. Trata-se de execução 

fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em face de Ivaneza Marques 

Arantes Siqueira – Me, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. No Id. 21953563 a executada apresentou exceção de 

pré-executividade, sustentando, em suma, abuso sobre o valor cobrado, 

tendo em vista a aplicação de juros e correções superiores ao 

determinado em lei, requerendo seja limitada a penalidade constante da 

CDA para o máximo de 20% (vinte por cento) da obrigação principal e os 

juros no mesmo patamar não superior à 1% (um por cento) ao mês. No Id. 

24902155, a Fazenda Pública exequente apresentou manifestação 

rebatendo os pontos arguidos pela executada. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Pois bem. A Exceção de 

Pré-Executividade é incidente processual destinado à hipóteses 

excepcionais de inexistência ou flagrante nulidade do título executivo ou 

falta de pressupostos processuais e condições da ação. Segundo a lição 

de Araken de Assis: “A exceção de pré-executividade só é aceita em 

caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação 

inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta.” 

(ASSIS, Araken. Manual da execução. 11 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2008. p. 1.072). Trata-se de incidente criado para permitir 

ao devedor oposição à execução com o fito de evitar a constrição judicial 

de seus bens, quando o Juiz não examinou de ofício matéria de ordem 

pública que impeça o normal e regular prosseguimento da ação de 

execução. Insurge a executada, em sua peça defensiva, contra o abuso 

na taxa de juros cobrada pelo Estado de Mato Grosso, alegando para 

tanto que o valor principal é menor do que os valores atribuídos a 

penalidade (multa acessória) e aos juros atualizados, como também requer 

sejam tais valores minorados para o máximo de 20% (vinte por cento) da 

obrigação principal e os juros ao mesmo patamar cobrado pela União 

Federal (Taxa Selic), não superior a 1% (um por cento) ao mês. Deste 

modo, quanto à primeira insurgência no que tange a alegação de que o 

valor principal é menor do que os valores atribuídos à penalidade (multa 

acessória) e os juros atualizados, merece acolhimento, apesar da multa 

aplicada não guardar relação com o valor do tributo devido, esta aplicada 

em caráter sancionatório não pode violar o princípio constitucional do 

não-confisco, previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal. Eis o 

entendimento jurisprudencial aplicado: REMESSA NECESSÁRIA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – NÃO 

RECOLHIMENTO – MULTA PUNITIVA – TRIBUTO DEVIDO – VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO – REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 100% - 

POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA RATIFICA. Em 

conformidade com o entendimento pacificado no STF, que são 

confiscatórias as multas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por 

cento) do valor do tributo devido, e verificado, no caso concreto, que a 

multa punitiva fora cobrada em valor superior ao entendimento 

sedimentado, ferindo, assim os princípios constitucionais do não confisco, 

da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se ao Magistrado a quo 

reduzir o seu montante para o percentual condizente com a jurisprudência 

pátria, mormente considerado que não compete ao Judiciário atuar como 

legislador positivo para estabelecer isenções tributárias. Reduzido o 

patamar da multa, a manutenção da sentença é medida que se impõe. (N.U 

0038827-52.2015.8.11.0041, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, 

Publicado no DJE 13/12/2019). DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO 

INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA 

SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. 

INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O 

VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO 

VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO 

ATUARCOMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão 

geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite 

máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 
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9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta 

Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o 

percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 

Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou 

entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como 

legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de 

impostos. Precedentes. 4 Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 

905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 

julgado em 26/10/2018, processo eletrônico DJe-237 divulg 07-11-2018 

PUBLIC 08-11-2018). Deste modo, analisando os argumentos expendidos 

pelas executadas, no que refere à minoração dos valores tidos como 

multa acessória no percentual de 20% (vinte por cento), merece prosperar 

em parte, pois referida redução deverá ser observada o previsto na Lei n° 

4.547/1982, na qual estabelece em seu art. 130-A: Art. 103-A O 

descumprimento das obrigações relativas às taxas fica sujeito às 

seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 9.067/08). [...] III - infração 

relativa à falta ou insuficiência de pagamento de taxa prevista nas tabelas 

anexas a esta lei - multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da taxa devida ou da parte faltante; Assim, é correta a diminuição 

dos valores atribuídos à penalidade/multa acessória, todavia observando o 

III supracitado, no qual deverá as partes observar o percentual de 50% 

(cinquenta por cento) do valor da taxa devida ou parte faltante. Além do 

mais, verifica-se ainda que tratando-se de débito fiscal no âmbito estadual, 

serão aplicados os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, conforme 

disposição do CTN: Art. 161. O crédito não integralmente pago no 

vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo 

determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis 

e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou 

em lei tributária. § 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de 

mora são calculados à taxa de um por cento ao mês. Frisa-se que o 

disposto neste artigo também está em consonância com o disposto no 

artigo 44, da Lei Estadual n° 7.098/1998, na qual dispõe: Art. 44. Os 

valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na 

legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes 

de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros 

de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração. 

Necessário destacar ainda, que a aplicação da Taxa Selic, a mesma taxa 

utilizada pela União, somente é possível desde que haja lei estadual/local 

autorizando a sua incidência, todavia os executados não comprovaram 

aos autos a existência de lei local permitindo a incidência da referida 

cobrança de taxas no mesmo patamar cobrado pela União. Eis o 

entendimento jurisprudencial: Tributário. Taxa Selic. Aplicabilidade. 2. É 

legitima a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária e 

juros de mora dos débitos do contribuinte para com a Fazenda Pública, 

não só na esfera federal (Lei 9.250/1995), como também no âmbito dos 

tributos estaduais, conquanto que haja lei local autorizando sua incidência. 

A Lei mineira 6.763/1975, alterada pela Lei 8.511/1983, autoriza a adoção 

da taxa Selic. Precedente: Recurso Especial Repetitivo 1.111.189/sP (art. 

543-C do CPC) (STJ, 1ª T., AgRg no Ag 1279287/MG, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, j. 10.08.2010, DJE 23.08.2010). Deste modo, correta a 

aplicação da correção monetária IGP-DI, ante a previsão do art. 42, §1º da 

Lei Estadual n° 7.098/1998, bem com ao disposto na Lei n° 4.547/1982, art. 

102-C, §1º: Art. 102-C Os acréscimos moratórios aplicáveis às taxas 

seguirão os mesmos critérios estabelecidos nos Arts. 41 e 44, da Lei nº 

7.098/98, com a redação dada pela Lei nº 8.631/06. (Acrescentado pela 

Lei 9.067/08). § 1º Os acréscimos moratórios aplicáveis às taxas deverão 

incidir sobre o valor da taxa corrigido monetariamente pelo IGP-DI mensal, 

a partir do mês subseqüente aquele em que deva ocorrer o pagamento do 

débito fiscal, nos termos do Art. 42, da Lei nº 7.098/98. Assim, ante ao 

exposto, ACOLHO PARCIALMENTE exceção de pré-executividade 

apresentada pelas executadas, para tão somente reduzir a multa 

confiscatória para o patamar de 50% (cinquenta por cento). Intime-se o 

exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao 

feito, retificando a CDA apresentada no Id. 16686255, para deduzir a base 

de cálculo multa acessória/penalidade aplicada para 50% (cinquenta por 

cento), nos termos do art. 103-A, III da Lei n° 4.547/1982. Apresentada a 

CDA retificada, oportunize-se as executadas o pagamento em 05 (cinco) 

dias, consoante determinado no Id. 16922308. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 15 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002809-35.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. F. V. (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002809-35.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): LUCIANO RODRIGO VIEIRA REU: JESSICA KATHLEN 

FORNAZIERI VIEIRA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Exoneração de 

Alimentos, ajuizada por Luciano Rodrigo Vieira, em face de Jessica 

Kathilen Fornazieri Vieira, todos qualificados nos autos em epígrafe. Narra 

a autora em breve síntese, que efetua o pagamento de pensão alimentícia 

para a requerida no importe de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito 

reais), contudo esta já teria alcançado a maioridade em 10.04.2017, bem 

como não estaria estudando, e teria constituído união estável. Ao final, 

pretende em sede de tutela antecipada a imediata exoneração da 

obrigação ou de forma subsidiária a sua suspensão até o deslinde do 

feito. E no mérito, a procedência da ação com a consequente exoneração. 

Com a inicial vieram os documentos. Decisão de Id. 27013984, indeferindo 

o pedido de justiça gratuita. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. De proêmio, revogo o despacho de Id. 27013984, e 

em consequência defiro a gratuidade da justiça conforme artigo 98 do 

Código de processo Civil, contudo, podendo esta ser revogada se 

verificada que não preenche os requisitos autorizadores para a sua 

concessão. Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos 

necessários constantes nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, 

RECEBO a peça exordial. Em virtude de a presente ação tramitar em 

segredo de justiça, conforme ressai do artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, determino que o cartório tome as devidas cautelas. No que 

concerne à paternidade, os documentos constantes nos autos 

comprovam a paternidade da parte Requerente, assim, transparente se 

torna seu dever de prestar alimentos, conforme expressa previsão legal 

elencada no art. 2° da Lei 5.478/68. Na exordial, pretende o requerente a 

exoneração do pagamento de pensão alimentícia arbitrados nos autos de 

n° 003336-14.2013.811.0086, que tramitou perante esta Vara. Assim, 

segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deste modo, no que dispõe 

a imediata exoneração ou a suspensão da obrigação alimentar até o 

deslinde do feito, entendo que estão parcialmente presentes os requisitos 

autorizadores para a concessão do pedido de tutela provisória, previstos 

no artigo 300 e seguintes do CPC. Dessa forma, analisando os autos, 

verifica-se que apesar de evidenciado a probabilidade do direito, não 

restou totalmente demonstrado, a prima facie, o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil ao processo. É cediço que a maioridade civil, por si só, 

não remete ao encerramento do dever de prestar alimentos (Súmula 358, 

STJ) e, aliás, é possível dilatar referida obrigação quando há comprovação 

de frequência a curso técnico ou universitário. Cumpre anotar, na linha da 

jurisprudência do STJ, que o advento da maioridade não extingue, de 

forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam 

de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas 

relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do 

alimentado. No caso concreto, apesar da parte autora ter demonstrado 

que a requerida alcançou a maioridade civil, eis que nascida em 

10.04.1999 (Id. 26310279), não há qualquer indicativo de situação de 

excepcionalidade para suspender a persistência dos alimentos, 

notadamente ante a ausência de documentos que sugerem que a 

requerida não mais necessita do auxílio do genitor, mesmo havendo 

indícios de união estável. Muito embora para a manutenção dos alimentos 

incumba à filha maior o ônus da prova acerca da persistência da 

necessidade, para a antecipação da tutela exoneratória ou revisional, 

necessária a demonstração inequívoca da cessação/alteração dessa 

necessidade, e não apenas do termo final do poder familiar, pelo que a 

manutenção da obrigação, neste momento processual, trata-se de medida 

de cautela. Ademais, as questões relativas aos pedidos de exoneração de 

alimentos, via de regra, não se prestam à tutela antecipada, pois para 

viabilizar-se a tutela exoneratória pretendida é necessária prova segura e 

efetiva da verossimilhança das situações levantadas e, tais provas, 
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normalmente, são produzidas ao longo da fase cognitiva da demanda. 

Contudo, ante a mudança na condição financeira da parte requerente, bem 

como este possui ainda mais duas filhas (Id. 26310275), necessário se 

faz a diminuição dos valores atribuídos a título de pensão alimentícia, para 

o importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, o que 

corresponde à R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta 

centavos), ante a ausência de comprovação das reais necessidades que 

a requerida por ventura possa ter. Tenho que o valor mencionado 

atenderá às necessidades mais prementes da parte Requerida, levando 

em consideração que, neste momento, ainda não há a comprovação de 

valores tidos como renda por esta, o que exige cautela, tendo em vista o 

princípio da irrepetibilidade que rege a verba alimentícia, bem como, as 

consequências do inadimplemento. Isto posto, FIXO os alimentos no valor 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, o 

que corresponde à R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta 

centavos). Deixo de designar audiência de mediação/conciliação, tendo 

em vista a parte requerente residir em comarca distante. CITE-SE a 

Requerida, para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 

344 do Código de Processo Civil, bem como intime-a acerca desta decisão, 

para que efetue mensalmente, no quinto dia do mês, o depósito dos 

alimentos em juízo. Com o decurso do prazo da contestação, e no intento 

de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), 

intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil 

de 2015, nos seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Por fim, conclusos para deliberação. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002139-94.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVA TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002139-94.2019.8.11.0086 

Partes: BANCO FINASA BMC S.A. - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - MT11877-O X VIVA TINTAS 

COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 

da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para 

que fique ciente das correspondências devolvidas no ID. 28183991, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000788-86.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAYSER & SERAGUCI LTDA (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000788-86.2019.8.11.0086 

Partes: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - SP198905 X KAYSER & 

SERAGUCI LTDA - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique ciente das 

correspondências devolvidas no ID. 28184007, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002605-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMILLY GOES DE LIMA - ME (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002605-25.2018.8.11.0086 

Partes: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT - ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - MT0016230A-O X 

THAMILLY GOES DE LIMA - ME - Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116) Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique ciente das 

correspondências devolvidas no ID. 28184463, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000440-68.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DENKER FILHO (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000440-68.2019.8.11.0086 

Partes: BANCO BRADESCO - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT3056-O X ALEX DENKER FILHO - Assunto: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da legislação 

vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para 

intimar a parte autora, para que fique ciente das correspondências 

devolvidas no ID. 27820443, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso 

requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos 

o pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 
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conforme o local indicado para a realização da diligência.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000967-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000967-54.2018.8.11.0086 Vistos. 

Considerando o declínio de nomeação de ID nº 23584759, revogo a 

nomeação anteriormente feita e, por consequência, NOMEIO como perito o 

Dr. João Leopoldo Baçan, podendo ser localizado no seguinte endereço: 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, Sala 908, Centro 

Sul, em Cuiabá/MT, e-mail: joão_bacan@yahoo.com.br, telefone: (65) 

99601-1639. Intime-se o perito nomeado para que, no prazo de (05) cinco 

dias, se manifeste acerca do aceite ou não da nomeação, de modo que 

aceitando a nomeação, designe data para realização da perícia. Ressalto 

que os honorários periciais se encontram fixados na decisão de ID nº 

20163188. Após, intimem-se as partes para se manifestar acerca desta 

nomeação, cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do CPC, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que apresentem quesitos, caso ainda não 

tenham apresentado e indicar assistente técnico. Após a vinda aos autos 

do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme artigo 477, § 1°, do CPC. Em seguida, tornem 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Mutum/MT, 21 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001068-91.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001068-91.2018.8.11.0086 Vistos. 

Considerando o declínio de nomeação de ID nº 23584772, revogo a 

nomeação anteriormente feita e, por consequência, NOMEIO como perito o 

Dr. João Leopoldo Baçan, podendo ser localizado no seguinte endereço: 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, Sala 908, Centro 

Sul, em Cuiabá/MT, e-mail: joão_bacan@yahoo.com.br, telefone: (65) 

99601-1639. Intime-se o perito nomeado para que, no prazo de (05) cinco 

dias, se manifeste acerca do aceite ou não da nomeação, de modo que 

aceitando a nomeação, designe data para realização da perícia. Ressalto 

que os honorários periciais se encontram fixados na decisão de ID nº 

20166597. Após, intimem-se as partes para se manifestar acerca desta 

nomeação, cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do CPC, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que apresentem quesitos, caso ainda não 

tenham apresentado e indicar assistente técnico. Após a vinda aos autos 

do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme artigo 477, § 1°, do CPC. Em seguida, tornem 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Mutum/MT, 21 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000993-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GENALDO JORGE BATISTA SABINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000993-52.2018.8.11.0086 Vistos. 

Considerando o declínio de nomeação de ID nº 23584776, revogo a 

nomeação anteriormente feita e, por consequência, NOMEIO como perito o 

Dr. João Leopoldo Baçan, podendo ser localizado no seguinte endereço: 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, Sala 908, Centro 

Sul, em Cuiabá/MT, e-mail: joão_bacan@yahoo.com.br, telefone: (65) 

99601-1639. Intime-se o perito nomeado para que, no prazo de (05) cinco 

dias, se manifeste acerca do aceite ou não da nomeação, de modo que 

aceitando a nomeação, designe data para realização da perícia. Ressalto 

que os honorários periciais se encontram fixados na decisão de ID nº 

20166950. Após, intimem-se as partes para se manifestar acerca desta 

nomeação, cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do CPC, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que apresentem quesitos, caso ainda não 

tenham apresentado e indicar assistente técnico. Após a vinda aos autos 

do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme artigo 477, § 1°, do CPC. Em seguida, tornem 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 

21 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001446-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE BRITO (EXECUTADO)

PAULO HENRIQUE DE BRITO 77380983172 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001446-13.2019.8.11.0086 Vistos. 

Considerando que se trata de mero erro material quando da distribuição do 

feito junto ao Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJE, defiro o petitório 

de ID nº 25616404 e, por consequência, determino a retificação no polo 

ativo para fazer constar: “Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – 

SICOOB UNIÃO MT/MS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.328.437/0001-08”. 

No mais, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste sobre a certidão negativa de citação de ID nº 25637950, 

informando o endereço atualizado o executado ou requerendo o que lhe 

for de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Mutum, 21 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001447-95.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))
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LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE BRITO (REU)

PAULO HENRIQUE DE BRITO 77380983172 (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001447-95.2019.8.11.0086 Vistos. 

Considerando que se trata de mero erro material quando da distribuição do 

feito junto ao Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJE, defiro o petitório 

de ID nº 25616409 e, por consequência, determino a retificação no polo 

ativo para fazer constar: “Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – 

SICOOB UNIÃO MT/MS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.328.437/0001-08”. 

No mais, aguarde-se o cumprimento da decisão de ID nº 21190573. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 21 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001919-96.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE ASSIS FERREIRA (REQUERENTE)

RONALDO DE ASSIS FERREIRA (REQUERENTE)

MARIA LUCIA DE ASSIS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR SILVESTRE FERNANDES FERREIRA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001919-96.2019.8.11.0086 Vistos. Ante a 

ausência de Defensor Público atuante na Defensoria Pública Cível desta 

Comarca, informada através do ofício nº 02/2020-2ªDP/NM, o qual será 

jungido em anexo à presente decisão, bem como que os requerentes 

Maria Lúcia de Assis, Ronaldo de Assis Ferreira e Leidiane Assis Ferreira 

eram assistidos pela Defensoria Pública, além do requerimento destes, 

conforme ID nº 28178434, NOMEIO como advogada dativa a Dra. Valquíria 

Pereira Barbosa, OAB/MT 4.130, oportunidade em que fixo os honorários 

advocatícios em 03 (três) URH’s, o equivalente a R$ 2.785,53 (dois mil, 

setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), aos 

mencionados requerentes até o deslinde do feito ou nomeação de novo 

Defensor Público. No mais, cumpra-se o despacho de ID nº 22501578. Às 

providências. NOVA MUTUM, 21 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000500-41.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALFREDO CALISTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000500-41.2019.8.11.0086 Vistos. 

Considerando o declínio de nomeação de ID nº 23584787, revogo a 

nomeação anteriormente feita e, por consequência, NOMEIO como perito o 

Dr. João Leopoldo Baçan, podendo ser localizado no seguinte endereço: 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, Sala 908, Centro 

Sul, em Cuiabá/MT, e-mail: joão_bacan@yahoo.com.br, telefone: (65) 

99601-1639. Intime-se o perito nomeado para que, no prazo de (05) cinco 

dias, se manifeste acerca do aceite ou não da nomeação, de modo que 

aceitando a nomeação, designe data para realização da perícia. Ressalto 

que os honorários periciais se encontram fixados na decisão de ID nº 

20430208. Após, intimem-se as partes para se manifestar acerca desta 

nomeação, cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do CPC, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que apresentem quesitos, caso ainda não 

tenham apresentado e indicar assistente técnico. Após a vinda aos autos 

do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme artigo 477, § 1°, do CPC. Em seguida, tornem 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Mutum/MT, 21 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000612-10.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BENEDITA GOULART (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000612-10.2019.8.11.0086 Vistos. 

Considerando o declínio de nomeação de ID nº 20237546, revogo a 

nomeação anteriormente feita e, por consequência, NOMEIO como perito o 

Dr. João Leopoldo Baçan, podendo ser localizado no seguinte endereço: 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, Sala 908, Centro 

Sul, em Cuiabá/MT, e-mail: joão_bacan@yahoo.com.br, telefone: (65) 

99601-1639. Intime-se o perito nomeado para que, no prazo de (05) cinco 

dias, se manifeste acerca do aceite ou não da nomeação, de modo que 

aceitando a nomeação, designe data para realização da perícia. Ressalto 

que os honorários periciais se encontram fixados na decisão de ID nº 

20237546. Após, intimem-se as partes para se manifestar acerca desta 

nomeação, cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do CPC, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que apresentem quesitos, caso ainda não 

tenham apresentado e indicar assistente técnico. Após a vinda aos autos 

do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme artigo 477, § 1°, do CPC. Em seguida, tornem 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 21 de janeiro de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000866-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000866-17.2018.8.11.0086 Vistos. 

Considerando o declínio de nomeação de ID nº 19478083, revogo a 

nomeação anteriormente feita e, por consequência, NOMEIO como perito o 

Dr. João Leopoldo Baçan, podendo ser localizado no seguinte endereço: 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, Sala 908, Centro 

Sul, em Cuiabá/MT, e-mail: joão_bacan@yahoo.com.br, telefone: (65) 

99601-1639. Intime-se o perito nomeado para que, no prazo de (05) cinco 

dias, se manifeste acerca do aceite ou não da nomeação, de modo que 

aceitando a nomeação, designe data para realização da perícia. Ressalto 

que os honorários periciais se encontram fixados na decisão de ID nº 

19478083. Após, intimem-se as partes para se manifestar acerca desta 

nomeação, cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do CPC, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que apresentem quesitos, caso ainda não 
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tenham apresentado e indicar assistente técnico. Após a vinda aos autos 

do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme artigo 477, § 1°, do CPC. Em seguida, tornem 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 21 de janeiro de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003133-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CASTOLDI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TFL-TRANSPORTES LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1003133-59.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial, eis que da análise perfunctória, presentes os requisitos. Com o fito 

de conciliar as partes, designo audiência preliminar de conciliação para o 

dia 03/04/2020, às 17 horas, a qual será realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC. CITEM-SE os requeridos sobre os termos 

da inicial, bem como INTIME-OS para que compareça ao ato designado 

acompanhado de advogado, importando a sua ausência nas sanções do 

artigo 334, § 8, do Código de Processo Civil. Se não houver acordo, 

poderá os réus contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 335 do Novo Código de Processo Civil, desde que o faça por 

intermédio de advogado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 21 de janeiro de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000605-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE SOUSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000605-52.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial, eis que da análise perfunctória, presentes os requisitos. Defiro o 

benefício da assistência judiciária gratuita podendo ser revogada a 

qualquer momento. Com o fito de conciliar as partes, designo audiência 

preliminar de conciliação para o dia 17/04/2020, às 13 horas, a qual será 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC. 

CITEM-SE os requeridos sobre os termos da inicial, bem como INTIME-OS 

para que compareça ao ato designado acompanhado de advogado, 

importando a sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8 , do Código de 

Processo Civil. Se não houver acordo, poderá os réus contestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Novo Código de 

Processo Civil, desde que o faça por intermédio de advogado. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 

21 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001651-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001651-42.2019.8.11.0086 Vistos. Recebo a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Cite-se a parte 

requerida no endereço constante da inicial, para, querendo, contestar a 

presente ação, nos termos do artigo 335 no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Após, caso na contestação seja alegado pelo réu qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se o autor para, apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a 

produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. Tendo em vista 

que o autor não se manifestou acerca de interesse na audiência de 

conciliação preliminar, bem como ante a escassez de mediadores no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo de designar 

audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem do prazo para 

apresentação de contestação nos moldes das hipóteses previstas no 

artigo 231 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Nova Mutum, 21 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 120162 Nr: 3728-75.2018.811.0086

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS proposta 

por GERALDO BATISTA em face de GABRIELLE NATHALLIE CARDOSO 

BATISTA, ambos devidamente qualificados nos autos. Postula o 

requerente pela concessão de assistência judiciária gratuita. Com a inicial, 

trouxe os documentos de fls. 08/16. Desta forma, INDEFIRO O 

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA ao requerente GERALDO BATISTA, devidamente qualificado 

nos autos, em virtude do autor não ter demonstrado a sua condição de 

hipossuficiência. Nesse diapasão, determino que o requerente proceda ao 

recolhimento das custas processuais, nos termos do artigo 290 do Código 

de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo 

sem a juntada dos comprovantes das custas processuais, certifique-se e 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70546 Nr: 3094-89.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailson de Almeida Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício à delegacia da receita 

federal solicitando informações acerca das três últimas declarações de 

imposto de renda do executado, visto que não demonstrado pelo 

exequente que foram esgotados os meios possíveis para localização dos 

bens passíveis de penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 
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a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

Sendo assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98535 Nr: 5448-48.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNCB, RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:MT 17.540

 Vistos.

Tendo em vista a constrição efetivada pelo Sistema RENAJUD sobre os 

veículos indicados às fls. 62/64, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação sobre os bens, a ser cumprido no endereço indicado pelo 

exequente à fl. 69.

Intime-se o exequente desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95077 Nr: 3094-50.2016.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNCB, RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:MT 17.540

 Vistos.

Considerando que o executado já foi intimado a fim de proceder ao 

pagamento dos emolumentos para cancelamento do protesto, bem como o 

feito fora extinto em sentença de fl. 87, certifique-se o decurso de prazo e 

remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104298 Nr: 2909-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, Alex Denker 

Filho, José Hamilton Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almiro Afonso Fernandes - 

OAB:MT3498/B, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:OAB/MT 14.733-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Luciano Martins 

Manzano Junior - OAB:8688/MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - 

OAB:14097

 Vistos.

Indefiro o requerimento de redesignação da audiência formulado às fls. 

972/974, isso porque o agravo nº 1008951-56.2018.811.0000, já foi 

julgado em sua integralidade, tendo sido inclusive arquivado 

definitivamente no dia 18/12/2018, conforme documento extraído do sitio 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que carreio em anexo à 

presente decisão.

 Aguarde-se a realização da mencionada audiência.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76031 Nr: 4607-58.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Ribeiro de Souza (Tranportes 

Laralud), Marlene Ribeiro de Souza, Cesar Augusto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL proposto 

por BANCO BRADESCO S/A em face de MARLENE RIBEIRO DE SOUZA 

(TRANSPORTES LARALUD), MARLENE RIBEIRO DE SOUZA e CESAR 

AUGUSTO DE OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Às fls. 78/79vº, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do acordo celebrado às fls. 78/79vº, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos, 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, até o cumprimento integral do acordo, 

nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso de prazo para pagamento, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do acordo, sob pena de 

concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28085 Nr: 3-84.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdMeS(M, EFdM(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCAeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Américo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, considerando que a exequente é maior e capaz e já constituiu 

advogado nos autos, intime-a para se manifestar sobre o prosseguimento 

do feito, requerendo o que lhes for de direito e manifestar sobre eventual 

prescrição, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50733 Nr: 1784-82.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Costa Bravo - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robernei Barbosa Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 

13.390, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por MARCIA COSTA 

BRAVO – ME em face de ROBERNEI BARBOSA CARDOSO, ambos 
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devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 203/205, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do acordo celebrado às fls. 203/205, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, até o cumprimento integral do acordo, 

nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso de prazo para pagamento, intime-se a exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do acordo, sob pena de 

concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002138-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FELINA BALBINA DE FRANCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002138-46.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL proposta por FELINA 

BALBINA DE FRANCA em desfavor de INSTITUO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, ambos devidamente qualificados nos autos. Ao ID nº 21034252, 

certidão de óbito da requerente. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Diante do falecimento da requerente Felina 

Balbina de Franca, impossível a continuidade do feito, vez que, operou-se 

a perda do objeto da presente ação, nos termos do art. 485, IX, do Código 

de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IX - em 

caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por 

disposição legal.” Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 

21 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002841-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN BEATRIZ KAISER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002841-74.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta por MUNICÍPIO DE NOVA 

MUTUM-MT em face de LILIAN BEATRIZ KAISER - ME, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Ao ID de nº 24180856, o exequente informou o 

pagamento do débito, bem como requereu a extinção do feito. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Tendo em vista 

que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos, com as baixas e cautelas de 

estilo. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de janeiro de 

2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001209-76.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MEIRELES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA OLIMPIA MEIRELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001209-76.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE INTERDIÇÃO proposta por MARCIA MEIRELES em desfavor 

de MARIA OLIMPIA MEIRELES, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Ao ID nº. 22355918, certidão de óbito da requerente. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Diante do 

falecimento da requerida Maria Olimpia Meireles, impossível a continuidade 

do feito, vez que, operou-se a perda do objeto da presente ação, nos 

termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: IX - em caso de morte da parte, a ação for 

considerada intransmissível por disposição legal.” Diante do exposto, 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de janeiro de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003169-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU MOGNON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1003169-04.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, ajuizada pela requerente 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA em face do requerido 

ALCEU MOGNON, ambos devidamente qualificados nos autos. Ao ID nº 

23537261, a requerente pugnou pela desistência da ação, com a sua 

consequente extinção sem julgamento do mérito. É o relatório. Fundamento 

e decido. Ante o pedido formulado pela parte requerente ao ID de nº 

23537261, é de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito, visto 

que o requerido sequer foi citado da presente ação. Ante o exposto, e por 

tudo que nos autos consta, defiro integralmente o pedido de ID nº 

23537261, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA PARTE REQUERENTE e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante 

artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil. Proceda ao recolhimento 

dos mandados expedidos anteriormente. Transitada em julgado esta, 

arquivem-se estes autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-17.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 356 de 569



FREDSON NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT27003/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE OAB - MT26970/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANE JESUINA (REQUERIDO)

PRISCILA DA SILVA (REQUERIDO)

LAUDIENE DO CARMO PEREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000079-17.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:FREDSON 

NASCIMENTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS 

GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE, MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA 

POLO PASSIVO: PRISCILA DA SILVA e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

04/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-69.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DIAS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI ROSSI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000082-69.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:SONIA DIAS 

MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON EMILIA DA ROCHA 

POLO PASSIVO: NELCI ROSSI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 04/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-09.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000086-09.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:LUCIANA DIAS 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

04/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002015-14.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. BIAGGI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002015-14.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 13.462,38 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOAO PAULO 

FERREIRA Endereço: Rua Sapucaias, 1963 N, INDUSTRIAL NORTE, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: EDER 

RESINO JUNIOR - MT0022198A POLO PASSIVO: Nome: T. BIAGGI 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME Endereço: RUA 

ALAMEDA RECIFE, 2100, - DE 2860 A 3148 - LADO PAR, SETOR 03, 

ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-486 Senhor(a): JOAO PAULO FERREIRA 

Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 04/03/2020 Hora: 15:00 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 21 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002374-95.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDUARDO RAFAEL BUSS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual nego o pedido de 

audiência de instrução pelo Reclamante e passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 330, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por EDUARDO 

RAFAEL BUSS contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, objetivando indenização por danos materiais, morais e 

lucros cessantes por ter queimado a impressora que usa em seu 

escritório, devido a falta de neutro no fornecimento de energia elétrica pela 

Reclamada. A parte reclamada alega que não houve oscilação ou qualquer 
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interrupção na rede de energia elétrica na data alegada pela Reclamante, 

capaz de ocasionar referidos danos. E por não ter sido praticado nenhum 

ilícito pela Concessionária, pugna pela improcedência da Reclamação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. É fato 

incontroverso, e das provas documentais carreadas nos autos, em que 

houve a queima da impressora do Reclamante, e conforme laudo técnico 

encartado aos autos, foram danificados exclusivamente devido a 

ausência da fase neutro na rede elétrica externa na unidade consumidora 

da parte reclamante. Apesar de a parte reclamada tentar se eximir da 

responsabilidade, tem-se que sua responsabilidade é objetiva, 

independentemente de culpa, quanto à reparação de danos causados aos 

seus consumidores, por má prestação de serviço, nos termos do art. 14 

do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, no caso em comento, deve 

prevalecer a versão da parte reclamante, devidamente abalizada, 

notadamente porque cabia à empresa reclamada comprovar que atendeu 

prontamente a ocorrência e, principalmente, que a queima da impressora 

do Reclamante se deu por outro motivo que não a sobrecarga de energia 

elétrica. Contudo, o Reclamante não apresentou Nota Fiscal do produto 

que alega ter sido danificado, não tendo como aferir o valor do dano 

material sofrido, como também não faz prova dos prejuízos sofridos 

concernentes ao alegado lucros cessantes. Quanto aos danos morais, o 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste 

sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de 

Justiça assevera ainda que: É entendimento assente de nossa 

jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não 

precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas 

partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do 

motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - 

1ª Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 

17.8.1998). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. No caso dos autos, observa-se 

que o que ocorreu foi tão somente a queima dos equipamentos, não há 

dúvida de que o referido caso trouxe desconforto à parte promovente, no 

entanto, esse dissabor não pode ser considerado como causador de dano 

moral indenizável. Na verdade, não é qualquer suscetibilidade ou melindre 

que pode ensejar indenização por dano moral, sob pena de se desvirtuar 

o instituto, criando fonte de enriquecimento injusto. In casu, tem-se que a 

situação apresentada se caracteriza como mero aborrecimento ou 

contratempo que sofre a pessoa nas relações diárias, corriqueiras na vida 

de qualquer cidadão. Portanto, não há que se falar em indenização por 

danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência 

dos pedidos iniciais, por falta de prova. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c o art. 

487, inciso I, do CPC, Julgo a Reclamação IMPROCEDENTE. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado 

arquive-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO Juiz Leigo Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de junho de 2019. Ana Helena Alves 

Porcel Ronkoski Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-76.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVERLEY FIGUEIREDO DE CAMPOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001791-76.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Veículos, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Bancários, Indenização por Dano Material, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Intimação / Notificação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EDIMAR PEREIRA DE CARVALHO Endereço: Rua dos Jequitibás, 

3058, w, Flor do Pequi 1, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LUAN DE MORAES WIECZOREK - 

MT0021694A POLO PASSIVO: Nome: IVERLEY FIGUEIREDO DE CAMPOS 

EIRELI - ME Endereço: AVENIDA DA FEB, 1, (RES ALAMEDA) T7 

MULTIMARCAS, ALAMEDA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-147 

Senhor(a): EDIMAR PEREIRA DE CARVALHO Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 04/03/2020 Hora: 15:20 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais NOVA MUTUM, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003210-68.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003210-68.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE NILTON MATOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do artigo 

355, I do Código de Processo Civil. Quanto a preliminar de indeferimento da 
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petição inicial decorrente da ausência de comprovante de endereço em 

nome do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 17203278 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passa a 

analisar o mérito. José Nilton Matos ajuizou a presente Ação Indenização 

por Danos Morais em desfavor de Banco Bradesco S.A. argumentando, 

em síntese, que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo referido banco por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Pois 

bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra 

do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio das faturas coligidas a id. n. 

19023663 destes autos, de onde se denota a utilização do cartão de 

crédito denominado Elo Nacional Multiplo, o que indica a existência de 

contratação e utilização do serviço bancário. O Reclamado apresentou 

documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a 

origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na inicial é 

improcedente, posto que as alegações trazidas pelo Reclamado refutaram 

a tese do Reclamante, pois há traço da contratação e utilização do serviço 

e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, 

humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pelo Reclamado 

demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, 

bem como a utilização do benefício colocado a disposição do Reclamante, 

não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse 

sentido, que as faturas exibem transações realizadas em diversos 

estabelecimentos desta cidade de Nova Mutum, como Auto Araras 

Supermercado, Papelaria Avenida, Auto Posto Araras, Supermercado 

Saito, Posto Piva, Farmacia Ultrapopular, Max Modas, Eliane Center, J Paulo 

Confecções e Flamboyant Modas João, bem como que houve 

parcelamento de faturas e alguns pagamentos, sugerindo evidências 

acerca da efetiva utilização do cartão de crédito. Vejamos ao seguinte 

julgado em caso análogo: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUESTIONADO. 

FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS PELO BANCO. 

EXTRATOS QUE COMPROVAM AS COMPRAS EFETUADAS E OS 

PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO 

COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. Se a instituição financeira 

digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito, nas quais constam 

as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários 

pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica 

existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. Constatada a 

inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a 

prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. (VALMIR 

ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2018, 

Publicado no DJE 26/06/2018) E ainda: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO FIRMADO 

MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – 

FATURAS EMITIDAS EM NOME DA APELADA E DEVIDAMENTE QUITADAS 

- DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA. O ônus da prova recai sobre aquele que 

aproveita o reconhecimento do ato. Verifica-se no caso concreto que 

houve a confirmação irrefutável do negócio jurídico entre as partes e o 

inadimplemento de faturas do cartão de crédito que ensejaram cobranças 

devidas e a consequente inscrição do nome da Apelada no rol dos 

inadimplentes. In casu, tais comprovações são revestidas de robustez 

capaz de confirmar a relação jurídica entre as partes, pois, em se tratando 

de contrato fraudulento e/ou uso indevido dos dados pessoais de terceiro 

para contrair dívidas, o suposto falsário certamente não faria o pagamento 

das faturas, conforme ficou demonstrado. (TJMT. Ap 73791/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) Ora, não 

fosse isso, o pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a 

utilização e a concordância com a prestação do serviço. De outra banda, 

nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade 

dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva 

contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. Por 

sua vez, a inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada pela 

falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 

do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse 

contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do Reclamante. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de julho de 2019 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001027-61.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001027-61.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALCIDES COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 
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relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 10843772 dos autos. Passo a analisar o mérito. Cuida-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos 

Morais em Decorrência de Ato Ilicito proposta por Alcides Costa em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do 

CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe ocasionou 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio do Relatório de Chamadas e do Termo de 

Adesão e Contratação de Serviços SMP, acompanhado de cópia do 

documento pessoal e devidamente assinado pelo Reclamante, o que 

demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço 

telefônico. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A 1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Ademais, vejo por bem consignar que não houve 

impugnação à contestação, oportunidade que o Reclamante teria para 

contradizer as informações e os documentos apresentados. Do pedido 

contraposto Neste aspecto, verifico que razão assiste a Reclamada, o que 

faz procedente o pedido contraposto formulado. O Reclamante não obteve 

êxito em demonstrar que os débitos estavam adimplidos e, estando 

referidos valores em aberto até a presente data, necessário se faz que a 

Reclamante pague a Reclamada os valores de R$ 147,57 [Cento e 

Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos]. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do Reclamante e a 

procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé Por fim, da 

análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de 

má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Cito ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA 

ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a comprovação de 

uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o 

dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. 

Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste responsabilidade civil 

pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância de má-fé consiste na 

conduta processual eivada de deslealdade. Comprovada a malícia, deve 

ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação cível conhecida e não provida, 

mantida a rejeição da pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 

MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, 

Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). 

Como é sabido, não há relação entre a gratuidade de justiça e a multa por 

litigância de má-fé, consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da 

Lei 9.099/95, que excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à 

multa de 2% (dois por cento) do valor da causa e honorários advocatícios 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa 

devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de 

Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 147,57 [Cento e Quarenta e Sete Reais e 

Cinquenta e Sete Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção 

monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 9 de julho de 2019 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010153-16.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR ANTONIO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010153-16.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 8.914,92 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE 
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SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: BANCO PAN Endereço: RUA 

CANDIDO MARIANO, 122, - ATÉ 887/888, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-150 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: FELICIANO LYRA 

MOURA - MT15758-O POLO PASSIVO: Nome: ALTAIR ANTONIO DE 

ALMEIDA Endereço: Rua DOS POMBOS, S/N, LOTE 18, QUADRA 30, 

EDELMINA QUERUBIM MARCHETTI, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE 

- MT0019531A Senhor(a): BANCO PAN Pelo presente, extraído dos autos 

da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito 

e/ou para que se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do 

feito. NOVA MUTUM, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO RODRIGUES (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010456-98.2015.8.11.0086. REQUERENTE: PAULO SERGIO RODRIGUES 

REQUERIDO: IMOBILIÁRIA MULT CORRETORA , RICARDO BERNARDI 

Vistos em correição. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem, o 

processo está apto a julgamento. Trata-se de Reclamação proposta por 

PAULO SERGIO RODRIGUES em face de RICARDO BERNARDI e 

IMOBILIÁRIA MULT CORRETORA. Diz, em síntese, que no mês de maio de 

2013 realizou a compra de um lote urbano que estava previsto para ser 

entregue em 30 de dezembro de 2013, mas, que somente foi entregue 8 

meses depois e que em razões do atraso teve que pagar aluguéis que 

totalizam o valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). A reclamada 

contesta alegando que consta na cláusula 7ª do contrato o prazo de 

entrega do imóvel para o dia 15 de fevereiro de 2014. Pois bem. Os 

pedidos da parte autora não merecem prosperar. Isso porque verifico que 

o contrato trazido pela própria parte autora consta na cláusula sétima o 

prazo de 15 de fevereiro de 2014 para a entrega definitiva do imóvel, ao 

passo que deve se levar em consideração o prazo legal de 180 para 

entrega de imóvel após o prazo estipulado. Assim, não verifico ato ilícito 

praticado pela parte requerida e nem a parte autora trouxe elementos 

suficientes para comprovar o nexo causal entre a conduta da requerida e 

os supostos danos morais e materiais experimentados. A possibilidade de 

distribuição dinâmica das provas, naquelas especiais circunstâncias, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiência, não permite transferir 

automaticamente o ônus da prova, em qualquer circunstância, a obrigação 

de contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos são 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Cassio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000080-36.2019.8.11.0086. REQUERENTE: FRANCISCO LUCIANO DA 

SILVA FILHO REQUERIDO: BANCO IBI Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito proposta por FRANCISCO LUCIANO 

DA SILVA FILHO em face de BANCO IBI em que alega que foi inscrito 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ e R$ 

131,92 (Cento e trinta e um reais e noventa e dois centavos), contudo, não 

solicitou contratação com a reclamada. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte reclamada contesta alegando que a parte autora é titular do cartão 

Makro Visa Internacional e que restam débitos, e, ainda, trouxe aos autos 

proposta de adesão devidamente assinada pela parte autora e faturas. Os 

elementos de prova apresentados pela parte reclamada demonstram que 

existe relação jurídica entre as partes e o débito é devido. Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência 

da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não 

havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. No que tange à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela 
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IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, extinguindo com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cassio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000079-51.2019.8.11.0086. REQUERENTE: FRANCISCO LUCIANO DA 

SILVA FILHO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos em correição. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por FRANCISCO 

LUCIANO DA SILVA FILHO em face de BANCO ITAÚCARD S\A em que 

alega que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no 

valor de R$ 1.483,81 (Um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta 

e um centavos), contudo, desconhece o débito. PRELIMINAR DE 

CONEXÃO Deixo de acolher a preliminar de conexão com os processos 

1000078-66.2019.8.11.0086 e 1000081-21.2019.8.11.0086, visto que 

tratam-se de inscrições diversas. Pois bem. Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer 

ordem e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o 

processo está apto a julgamento. O pedido da parte autora não merece 

ser acolhido. É que o demandante não se desincumbiu de seu ônus 

probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no 

particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a 

acionada. E tendo a parte ré juntado as telas sistêmicas com informações 

do contrato e pagamentos realizados pela parte autora, bem como fatura 

de consumo em que também constam pagamentos informando se trataram 

do cartão Credicard Visa, é que se mostra forçoso reconhecer a ausência 

de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova 

do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o 

disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Cassio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDI REVERS HENNICKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000848-93.2018.8.11.0086. REQUERENTE: EDI REVERS HENNICKA 

REQUERIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por EDI REVERS HENNICKA em face de SOROCRED CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em que alega que foi inscrita 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, mas que não possui 

débitos com a reclamada. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada 

contesta alegando os débitos ser referem ao seguro internação 

devidamente contrato pela parte autora, trouxe aos autos áudio da 

contratação e faturas. Os elementos de prova apresentados pela parte 

reclamada demonstram que existe relação jurídica entre as partes e o 

débito é devido. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos 

para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência 

da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a 

quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. No que 

tange à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez 

que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. 

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, 

extinguindo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Cassio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002342-56.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THAYLA CRISTINA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA 

MUTUM MATO GROSSO - MUTUMPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002342-56.2019.8.11.0086 REQUERENTE: THAYLA CRISTINA MOURA 

REQUERIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE NOVA MUTUM MATO GROSSO - MUTUMPREV Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Doença com Pedido de 

Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais, ajuizada por 

Thayla Cristina Moura, em face do Fundo Municipal de Previdência Social 

dos Servidores de Nova Mutum Mato Grosso – MUTUMPREV. Aduz a 

Autora que é servidora pública municipal, laborando como psicóloga lotada 

na Saúde, atuando na manutenção na unidade de Reabilitação. Afirma 

ainda que encontra-se em tratamento e acompanhamento psiquiátrico, 

apresentado quadro grave de sintomas de episódio depressivo moderado 

(CID 32.1), transtornos fóbico ansiosos (CID F40), transtorno de pânico e 

de ansiedade paroxística episódica, transtorno ansioso generalizado e 

depressivo (CID 41.0 a 41.9), além de crises de ansiedade e de pânico 

com fobia, diaforese, perturbações do sono, anedomia (próprio dos 

estados gravemente depressivos), choro desmotivado, dentre outras 

patologias. Sustenta ainda que diante de seu estado de saúde, 

encontra-se incapacitada para laborar na sua ocupação usual, e apesar 

de solicitar administrativamente benefício previdenciário, este fora 

concedido por somente 07 (sete) dias. Assim, pretende em sede de tutela 

antecipada para determinar que o requerido implante imediatamente o 

benefício previdenciário de auxílio-doença, bem como efetue o pagamento 

de valores devidos desde a cessação do benefício em 31.07.2019. E o 

mérito a confirmação da decisão liminar, e também a condenação do 

requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Com a inicial vieram os documentos. No Id. 24442800 

consta decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara desta comarca, 

declinando competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

comarca, em razão do valor atribuído a causa. Manifestação da parte 

autora no Id. 27359900. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. O conflito de competência e seu processamento 

são disciplinados no artigo 66 do Código de Processo Civil, de modo que 

quando o conflito se verificar entre órgãos de primeiro grau, tramita este 

perante o Tribunal, conforme as regras estipuladas nos artigos 951 e 

seguintes do CPC. O conflito de competência pode ser: Positivo quando 

dois ou mais juízes se declaram competentes; Negativo quando dois ou 

mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a 

competência. E também quando entre dois ou mais juízes surge 

controvérsia sobre a reunião ou separação de processos. Assim, o 

conflito referente a competência é negativo, uma vez que a Segunda Vara 

Cível declinou competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, e 

esta por verificar que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, se declarou incompetente para processar e julgar a presente 

demanda. Pois bem. A Lei Federal n° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do distrito Federal, 

dos territórios e dos Municípios, estabeleceu em seu art. 1º, que “os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e 

integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, serão criados pela União, 

no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, 

processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência”, 

sendo que a competência outorgada ostenta inequívoca natureza absoluta 

(art. 2º, §4º). Em seu art. 2º, a referida Lei Federal estipulou, como regra, 

a competência dos Juizados Especiais da Fazenda pública para 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios até o valor de 60 

(sessenta salários) mínimos. Sob este prisma, analisando o feito, 

denota-se que este possui um alto grau de complexidade, uma vez que 

ante a matéria tratada, necessário será a realização de perícia médica 

para constar a incapacidade da parte autora para o labor. É possível ainda 

verificar que os Juizados da Fazenda Pública no âmbito federal são 

dotados de estruturas e regulamentações que lhe permitem a nomeação 

de expert para a elaboração do competente laudo médico, com o devido 

pagamento, mormente a existência de dotação orçamentária e 

regulamentação para o devido funcionamento, ante a resolução n° 

201/2012, a qual dispõe sobre o Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita Federal e dentre outras providências. O que não se 

aplica aos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Nova Mutum-MT, no 

âmbito estadual, posto a ausência de regulamentação para tal. Ainda de 

acordo com o artigo 10º da referida Lei, é possível a realização de exame 

técnico no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

excluindo-se as perícias com alto grau de complexidade. Isso se deve em 

razão da previsão constitucional ante a projeção da criação dos Juizados 

Especiais para apreciar causas de baixa complexidade (critério objetivo 

em razão da complexidade da matéria; limite da jurisdição) e que, para 

tanto, fosse possível um procedimento sumariíssimo, ou seja, mais célere 

que o procedimento comum do Código de Processo Civil. Além disto, os 

princípios específicos do Sistema dos Juizados, por si sós, demonstram 

as peculiaridades do procedimento sumariíssimo, pois não se coadunam 

com um trâmite mais moroso, decorrente da complexidade do caso 

concreto. Consequentemente, se o caso concreto, complexo, tramitar pelo 

procedimento sumariíssimo duas situações podem ocorrer: ou estará 

desnaturado o Juizado Especial, porquanto equivalerá a uma justiça 

paralela (adoção do procedimento traçado no Código de Processo Civil); 

ou, firme cerradamente na celeridade, informalidade, simplicidade, 

oralidade e economia processual que o procedimento exige, restarão 

violados princípios constitucionais, como o efetivo contraditório e a ampla 

defesa. Logo, não haverá outra solução, a não ser declarar a 

incompetência dos Juizados Especiais Fazendários, sob pena de afronta 

visceral da Lei Maior. Isto demonstra que os Juizados Especiais 

Fazendários só têm competência para apreciarem casos de baixa 

complexidade, ainda que o valor da causa seja igual ou inferior a 60 

(sessenta salários mínimos). No mesmo sentido, Leonardo José Carneiro 

da Cunha: Vale dizer que os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

somente julgam causas de pequeno valor; que sejam também de menor 

complexidade. [...] Ainda que o valor seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, a causa será excluída da competência dos Juizados Estadual da 

Fazenda Pública quando houver complexidade, ou melhor, quando houver 

uma prova técnica mais complexa ou demorada. [...]; o que cabe, apenas, 

no âmbito dos juizados, é a inquirição de técnicos ou especialistas na 

própria audiência, ou uma inspeção sumária a ser realizada pelo juiz ou 

por pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o que for 

verificado. Ainda a previsão dos enunciados 11 e 12 do FONAJE: 11. As 

causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para 

assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do 

Juizado da Fazenda Pública. 12. Na hipótese de realização de exame 

técnico previsto no art. 10 da Lei 12.153/09, em persistindo dúvida técnica, 

poderá o juiz extinguir o processo pela complexidade da causa. Logo, ao 

menos em tese, há a necessidade de realização de perícia médica, a qual, 

por sua vez, é incompatível com o rito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública no âmbito Estadual. Assim, de acordo com o artigo 951 e seguintes 

do CPC o conflito negativo de competência deverá seguir regras 

específicas para o seu processamento, quando suscitado pelo Juiz. Art. 

951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das 

partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. [...] Art. 953. O conflito será 

suscitado ao tribunal: I - pelo juiz, por ofício; Deste modo, ante o exposto 

suscito conflito negativo de competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, por ser ação que demanda alta complexidade. Encaminhe-se 

cópia dos autos para o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para a 

distribuição do Conflito Negativo de Competência. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 20 de 

Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003059-68.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALENILSON DUTRA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1003059-68.2019.8.11.0086. REQUERENTE: ALENILSON DUTRA MUNIZ 

REQUERIDO: BANCO GMAC S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Antecipação de Tutela de Urgência, proposta por Alenilson Dutra Muniz em 

desfavor de Banco GMAC S/A. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Decido. Pois bem. Recebo a inicial e os documentos que a 

acompanham, vez que, atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 

9.099/95. Postergo a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova. 
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Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da demanda, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. A parte deverá apresentar 

probabilidade de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, com presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo ao 

exame do caso concreto. In casu, a análise dos fatos narrados e dos 

documentos acostados à inicial não permitem constatar receio de perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ao menos em sede de 

análise sumária, bem como por considerar que o cumprimento da liminar 

esgota a matéria de mérito disposta nos autos. Ausente no caso dos 

autos, conjunto probatório hábil a ensejar o pleito liminar, de modo que, 

indispensável o prosseguimento da demanda para aferição da 

responsabilidade imputada à parte Requerida. O mandamus jurisdicional 

não pode basear-se tão somente nas alegações da parte Autora, as quais 

carecem de prova a ensejar o deferimento da medida postulada, assim 

dispõem o art. 7, caput, do CPC. Quanto ao tema, eis o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOC/C OBRIGAÇÃO DE FAZER EINDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA 

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS 

ANOS–AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 

300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA 

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 

300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há 

demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados 

desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem 

indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de 

cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, 

caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a 

a p r e s e n t a ç ã o  d a  c o n t e s t a ç ã o ,  s e  f o r  o  c a s o . 

(N.U1015715-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)” Por assim 

sendo, a apreciação do pedido liminar não comporta maiores delongas, 

sendo o indeferimento desta medida que se impõem. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vertido na inicial, 

eis que ausente fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, forte no art. 300, "caput", do Código de Processo Civil. 

Considerando o delineado na manifestação do ID n. 27389547 pela parte 

Requerente, determino a redesignação da solenidade outrora aprazada ID 

n. 27328760 para data posterior a 01/03/2020. Cite-se a parte Requerida 

para que compareça à audiência de conciliação que será designada pela 

Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. 

Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a conciliação, fica 

desde já intimada a parte Requerida de que a contestação deverá ser 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da audiência 

supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da Uniformização 

de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em seguida, 

intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar impugnação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 21 de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito P

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-90.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR RONSONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001232-90.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JOAO CARLOS ALVES 

REQUERIDO: WALDIR RONSONI Vistos, etc. Defiro a busca sobre a 

existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema 

Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, 

proceda a Secretaria Judicial com a intimação da parte Executada, 

advertindo-a da possibilidade de apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da 

penhora, conforme teor do Enunciado 142 do Fonaje. Caso infrutífera a 

penhora, deve a parte Exequente informar novos bens a penhora no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 

53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 21 de janeiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010621-82.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE MURILLO ORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT17251-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010621-82.2014.8.11.0086. REQUERENTE: GEORGE MURILLO ORO 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. Trata-se de Embargos 

de Declaração opostos no ID n. 9124669 pela Embargante Iuni Educacional 

S/A, sob a premissa de que a sentença constante no ID n. 8803507 

padeceria do vício de omissão. É cediço que o prazo para oposição de 

embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 

9.099/95 c/c art.1023 do Código de Processo Civil. Saliento ainda que a 

prorrogação do prazo recursal seria possível apenas em caso de alguma 

justa causa devidamente comprovada, nos termos do art. 223, caput e 

seus parágrafos, do CPC, porém, não é o que se extrai dos autos. Posto 

isso, ante a certidão de intempestividade (ID n. 12376895), tenho que os 

Embargos Declaratórios em apreço não devem ser recebidos, uma vez 

que falta ao mesmo condição vinculativa disposta em Lei, notadamente a 

tempestividade. Ainda, importante mencionar que não fora arguida no 

presente embargos de declaração qualquer das matérias enumeradas no 

art. 337 do CPC. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

OPOSTOS FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. - Os 

embargos de declaração opostos fora do prazo previsto no artigo 1.023 

do CPC são intempestivos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

CONHECIDOS.(Embargos de Declaração, Nº 70071595300, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, 

Julgado em: 17-11-2016)” Nessa toada, estabelece o Enunciado 13 do 

FONAJE: “Os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, 

contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da 

juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de 

contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso”. Importante 

mencionar que foi oposto um segundo Embargos de Declaração (ID n. 

14350587) pela ora Embargante, com redação ipsis litteris a dos embargos 

de declaração em tela, sendo esse inquestionavelmente intempestivo. 

Ademais, compulsando os autos, verifico que no ID n.13131702 a parte 

requerente pugnou pelo cumprimento de sentença, bem como apresentou 

cálculos atualizados (ID n.13131707). A parte autora reiterou o pedido de 
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cumprimento de sentença (ID n.19655565 e ID n. 26149808), momento em 

que apresentou também os cálculos atualizados (ID n. 19655567 e ID n. 

26149806). De mais a mais, é pacifico o entendimento jurisprudencial do 

STJ no sentido de que a oposição de Embargos de Declaração 

intempestivos não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição 

de outros recursos. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS.ANTERIORES EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO 

CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA 

INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I 

- "[...] O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende 

ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso" (STF - ARE 

1047515 ED-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado 

em 31/08/2018). II - Não conhecidos os terceiros embargos de declaração 

apresentados, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, inclusive com 

o reconhecimento de seu caráter protelatório, inocorre a interrupção do 

prazo para propositura do recurso seguinte, no caso, os embargos de 

divergência. III - Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp 

1161880/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) “Ex positis”, nos 

termos do art. 49 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.023 do Código de Processo 

Civil, DEIXO DE RECEBER os Embargos de Declaração opostos (ID n. 

9124669 e ID n. 14350587), uma vez que, opostos fora do prazo legal. 

Logo, DEFIRO o Cumprimento de Sentença nos termos do artigo 53, inciso 

IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. Intime-se a 

parte Executada na pessoa de seu Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito (ID n. 26149808 e 26149806), nos termos do art. 523, § 1º do CPC. 

Fica advertido a Executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Consigne-se que, transigindo as partes no 

curso do presente feito ou havendo pagamento da obrigação, a Exequente 

ficará incumbida de acostar o respectivo termo de acordo ou 

depósito/quitação, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar de sua 

celebração ou do pagamento. No caso de realização de quaisquer atos de 

constrição efetuados em desfavor da parte Executada, após o acordo ou 

o pagamento, haverá condenação em multa em favor do Poder Judiciário, 

com fulcro no artigo 81 do Código de Processo Civil, ao qual arbitro em 5% 

do valor da causa atualizado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 21 de janeiro 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito P

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-77.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000334-77.2017.8.11.0086. REQUERENTE: ADILSON DOS SANTOS 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, LG ELECTRONICS DO BRASIL 

LTDA Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID n. 

12611121 pela Embargante LG Eletronics do Brasil Ltda, sob a premissa 

de que a sentença constante no ID n. 12205773 padeceria do vício de 

omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez 

que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desta Forma, é 

sabido que o mero descontentamento não dá azo ao recurso postulado. 

Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos 

contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinado no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 1.022 do Código de 

Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença dos 

pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de omissão, 

dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar 

o alegado. No que se refere à admissibilidade dos Embargos, Humberto 

Theodoro Júnior preceitua: "O pressuposto de admissibilidade dessa 

espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na 

sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de 

omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, 

por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou 

contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão ou da 

sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual 

Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). Nessa 

toada: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 

IMPOSSIBILIDADE - O julgador não está obrigado a responder a todas as 

questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do 

CPC/15 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as 

questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, 

DJe 15/06/2016).” Frise-se que na r. sentença no ID n. 16124696 a 

Embargante foi condenada de forma solidária com a também requerida 

Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos S/A à titulo de ressarcimento à parte autora a quantia de 

R$ 4.624,68 (quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito 

centavos), bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à título 

de danos morais, ambos devidamente corrigidos. Oportuno lembrar, que 

apesar de ter comparecido à audiência de conciliação, a Embargante 

deixou de apresentar contestação, no entanto, a aplicação dos efeitos da 

revelia foi afastada a teor do inciso I, do artigo 344 do Código de Processo 

Civil. A Embargante alega, em suma, que a r. sentença foi omissa ao não 

tratar acerca da transferência da propriedade do aparelho defeituoso 

objeto da demanda e por tal motivo pugnou pela devolução do objeto afim 

de não causar o enriquecimento sem causa da parte autora, tal premissa 

não merece guarida. Mormente porque conforme já tratado na sentença 

em questão não restou comprovado pelas requeridas ter tomado as 

medidas necessárias para sanar o defeito apresentado no produto 

vendido ao Embargado, além de não comprovar que o aparelho tenha 

retornado da assistência técnica. É o que se extrai da r. sentença em 

pauta: “Em sede de contestação a Reclamada não comprova ter tomado 

as medidas para atender o Reclamante no sentido de sanar o defeito 

apresentado no produto, seja pela substituição, seja pela devolução do 

dinheiro. Bem como não comprova que o aparelho tenha retornado da 

assistência técnica e sido entregue ao Reclamante em condições de uso.” 

(G.N.). Ex positis, nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 1.022, 

II, do Código de Processo Civil, nego provimento aos Embargos de 
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Declaração oposto no ID n. 12611121, mantendo inalterada a r. decisão 

constante no ID n. 12205773, tal como concebida. De mais a mais, a 

Embargante deu inicio ao cumprimento de sentença e efetuou o pagamento 

da totalidade da condenação (ID n. 13153418 e ID n.13153423), a 

Requerente manifestou pela expedição de alvará judicial ID n.19452914. 

Pois bem. Considerando o adimplemento da obrigação pela Requerida, a 

extinção da demanda é medida que se impõem. Isto posto, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Determino à expedição de 

alvará judicial para liberação de valores, guardando-se observância aos 

dados bancários delineados no ID n. 19452914. Determino, ainda, que a 

Secretaria Judicial cumpra com o disposto no art. 450, § 3°, da CNGC/MT, 

comunicando a parte Requerente por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento de dinheiro. Nesse ponto, eis a redação do artigo 

supramencionado: “Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão 

liberados, por meio de Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva 

Unidade Jurisdicional (assinalado de punho ou eletronicamente), em nome 

do beneficiário ou seu advogado, desde que a procuração outorgada a 

este esteja em consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 

5º, § 2º do Estatuto da OAB. § 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Transitada em julgado esta sentença, o que 

certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se estes autos, independentemente de nova determinação. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 21 de janeiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-43.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE FERNANDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000582-43.2017.8.11.0086. REQUERENTE: DAYANNE FERNANDES 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por 

Dayanne Fernandes Santos em desfavor de Embratel TVSAT 

Telecomunicações Ltda (Claro TV). A Requerida no ID n. 27610277, 

informou o cumprimento integral da condenação, com o qual anuiu a parte 

Requerente no ID n. 28069547. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Considerando o adimplemento 

da obrigação pela Requerida, a extinção da demanda é medida que se 

impõem. Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com 

resolução de mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Ademais, diante do pagamento informado, determino à 

expedição de alvará judicial para liberação de valores, guardando-se 

observância aos dados bancários delineados no ID n. 28069247. 

Determino, ainda, que a Secretaria Judicial cumpra com o disposto no art. 

450, § 3°, da CNGC/MT, comunicando a parte Requerente por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento de dinheiro. Nesse ponto, eis 

a redação do artigo supramencionado: “Art. 450. Os depósitos judiciais 

somente serão liberados, por meio de Alvará Judicial expedido pelo Juiz da 

respectiva Unidade Jurisdicional (assinalado de punho ou 

eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que a 

procuração outorgada a este esteja em consonância com o que dispõe o 

art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do Estatuto da OAB. § 3º O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Transitada em 

julgado esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas 

e anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente 

de nova determinação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 21 de janeiro 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito P

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 124616 Nr: 5697-28.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Eduardo Tavares da Silva Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.Destarte, por verificar que não estão presentes circunstâncias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões 

de ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução 

processual.Assim, designo o dia 06 de fevereiro de 2020, às 15h30min, 

para realização da audiência de instrução e julgamento.Passo à 

apreciação do pedido para o acusado apresentar o rol de testemunhas 

posteriormente.Embora o procedimento previsto na Lei 13.343/06 

estabeleça o momento adequado para oferecimento do rol de 

testemunhas, considerando que no presente caso o réu encontra-se 

preso em outra Comarca, o que torna inviável o contato prévio entre ele e 

o defensor dativo atuante nestes autos, tenho que, excepcionalmente, a 

preclusão temporal deve ser relativizada em face da garantia da ampla 

defesa, pelo que defiro o pedido formulado pela defesa. Intimem-se o 

acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa a 

comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126682 Nr: 828-85.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosme Jose dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:MT 13.171

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente por escrito as 

alegações finais, no prazo de cinco(5) dias. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86817 Nr: 2980-48.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovany Aparecido de Oliveira Silva, Ivanilton 

da Silva França, Marta da Silva, Rafael Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Reinaldo de Oliveira Assis - OAB:OAB/MT 

11.826

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEOVANY APARECIDO DE OLIVEIRA 

SILVA, Filiação: Sebastiana dos Santos Silva e Gerson dos Santos Silva, 

data de nascimento: 12/10/1987, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

convivente, serviços gerais e atualmente em local incerto e não sabido 

RAFAEL SILVA RIBEIRO, Filiação: Lucinda dos Santos Silva e Manoel 

Crispim Rodrigues Ribeiro, data de nascimento: 31/08/1989, brasileiro(a). 
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atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em face de IVANILTON DA SILVA FRANÇA, vulgo “Gordo”; 

MARTA DA SILVA, vulgo “Menininha”; GEOVANY APARECIDO DE 

OLIVEIRA SILVA; e RAFAEL SILVA RIBEIRO, vulgo “Rafa” ou “Gordinho”, 

todos devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, 

dando-os todos como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 

11.343/2006, porque no dia 14/07/2015, por volta das 23hs, nesta cidade, 

o denunciado Rafael, se servindo da atuação de Geovany Aparecido de 

Oliveira transportou, enquanto Ivanilton e Marta adquiriram e guardaram 01 

quilo de pasta base de cocaína e mais nove trouxinhas pesando 20 

gramas.Narra a denúncia que após o deferimento judicial de 

interceptações telefônicas do celular utilizado pelo denunciado Ivanilton, 

surgiu a informação de que Geovany, a pedido de Rafael, se deslocou de 

Cáceres/MT até esta cidade, de ônibus, para trazer drogas para Ivanilton e 

Marta.Os policiais civis se deslocaram à rodoviária para verificar a 

veracidade dos fatos, mas foram informados pelo motorista que Geovany 

havia desembarcado do ônibus pouco antes da entrada da cidade.Diante 

das informações, os policiais saíram em busca de Geovany, e o 

localizaram nas proximidades da rodoviária, oportunidade em que ele teria 

confessado que entregou, a pedido de seu primo Rafael, um quilo de 

pasta-base de cocaína a uma pessoa em um veículo Golf preto.Durante as 

buscas pela pessoa que recebeu o entorpecente, Ivanilton ligou no celular 

de Geovany reclamando da qualidade do entorpecente, e dizendo que iria 

devolver a droga para que ele retornasse à Cáceres. Diante do estado de 

flagrância e em posse de mandado de busca e apreensão, os policiais 

foram à casa de Ivanilton e Marta, onde localizaram uma trouxa de 

entorpecente no quarto de Marta, 02 (duas) outras porções no 

estabelecimento comercial dela, e mais cinco porções em poder dela.Além 

disso, durante as buscas, perceberam que ela tentou dispensar uma 

trouxa de pasta-base no lixeiro da cozinha.Os denunciados Marta, 

Ivanilton e Geovany foram presos em flagrante, e as prisões dos três 

foram homologadas e convertidas em preventivas (fls. 127/129).Oferecida 

a denúncia, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do 

denunciado Rafael da Silva Ribeiro, que foi decretada às fls. 183/194, e o 

mandado de prisão respectivo foi cumprido em 07/10/2015 (fls. 351), e no 

mesmo ato ele foi notificado da denúncia.Os denunciados Geovany e 

Ivanilton foram notificados às fls. 231.Marta e Ivanilton apresentaram 

defesa prévia às fls. 221/224; Geovany às fls. 337 e Rafael às fls. 352.A 

prisão preventiva dos réus Geovany, Marta e Ivanilton foi relaxada de 

ofício às fls. 338, em razão do excesso de prazo para a conclusão da 

instrução. O alvará de soltura da denunciada Marta foi cumprido em 

05/11/2015 (fls. 358), e os dos denunciados Ivanilton e Geovany em 

04/11/2015 (fls. 371/373).A denúncia foi recebida em 10/11/2015 (fls. 

353). Geovany e Rafael foram citados às fls. 383-vº e Marta e Ivanilton às 

fls. 377.Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas Maximiliano 

Ferreira da Silva; Grasiele de Paula, e interrogados os réus Ivanilton e 

Marta (fls. 495/500). Por carta precatória foram ouvidas as testemunhas 

Juliano Alves de Moraes (fls. 526/527) e Joelbel Hedvirgio da Cruz (fls. 

547/549), e interrogados os réus Geovany e Rafael (fls. 513/515 e 

508/511).O Ministério Público ofereceu alegações finais às fls. 550/557, 

postulando pela total procedência da denúncia em relação a todos os 

réus. A defesa do réu Geovany ofereceu suas alegações finais às fls. 

567/571, postulando pelo reconhecimento da atenuante da confissão, 

inclusive reduzindo a pena aquém do mínimo legal, bem como que fosse 

reconhecida a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33§4º da 

Lei 11.343/06, com a fixação de regime de pena diverso do fechado e 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.Os 

réus Ivanilton e Marta apresentaram memoriais às fls. 832/849, arguindo 

preliminarmente a nulidade das provas emprestadas dos 76512, ao 

argumento de que não teriam sido produzidas sob os princípios da ampla 

defesa e do contraditório, já que os réus não eram partes naquele feito. 

No mérito, postulou pela absolvição de ambos os réus, ou que fosse 

desclassificada, em relação ao réu Ivanilton, a conduta que lhe foi irrogada 

para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei 11.343/06, ao argumento de que 

não teriam sido produzidas provas suficientes da traficância por nenhum 

deles, mas apenas a posse de pequena quantidade de droga para 

consumo exclusivo do réu Ivanilton. Requereu, ainda, subsidiariamente 

que, em caso de condenação fosse aplicada a pena mínima, a atenuante 

da confissão e causa de diminuição prevista pelo §4º da Lei 11.343/06.Às 

fls. 861/865, foi revogada de ofício a prisão preventiva de Rafael Silva 

Ribeiro, por excesso de prazo, e o respectivo alvará foi cumprido em 

11/04/2017 (fls. 886-vº).Contra a decisão foi interposto Recurso em 

Sentido Estrito pelo Ministério Público, tendo o juízo exercido juízo de 

retratação negativo (fls. 905).O réu Rafael ofereceu alegações finais às 

fls. 907/912, arguindo a mesma preliminar que os réus Ivanilton e Marta, 

pelos mesmos fundamentos. No mérito requereu a absolvição do réu por 

ausência de provas, visto que ele estava preso na época da denúncia e 

ele não teria sido flagrado praticando nenhum dos verbos do tipo do artigo 

33 da Lei 11.343/06.É o necessário.Decido.A preliminar suscitada pelos 

réus Ivanilton, Marta e Rafael não comporta acolhimento.Primeiro, porque 

os autos 76512 se referem à mera medida cautelar de interceptação 

telefônica que tinha por suspeita a ré Marta da Silva, à época identificada 

apenas como“Menininha”, não havendo que se falar em parte estranha ao 

presente processo. Segundo, porque, ainda que assim não fosse, o STJ 

tem entendimento firmado no sentido de que é plenamente possível o 

empréstimo de prova produzida em processo do qual o réu não seja parte, 

desde que lhe seja garantido o contraditório e ampla defesa, assim 

entendidos como a oportunidade de se manifestar sobre a prova e 

conhecer o seu conteúdo, exatamente como ocorreu neste 

feito:PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O 

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PROVA EMPRESTADA. DEPOIMENTO 

DE TESTEMUNHA COLHIDO EM AÇÃO PENAL DIVERSA. NULIDADE. 

INEXISTÊNCIA.MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. OBSERVÂNCIA DO 

CONTRADITÓRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM LÍNGUA 

ESTRANGEIRA. NULIDADE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. 

RECURSO IMPROVIDO.1. No processo penal, admite-se a prova 

emprestada, ainda que proveniente de ação penal com partes distintas, 

desde que assegurado o exercício do contraditório.2. Inexiste nulidade na 

condenação baseada em depoimento de testemunha colhido em outro 

processo criminal, uma vez oportunizada a manifestação das partes sobre 

o conteúdo da prova juntada, resguardando-se o direito de interferir na 

formação do convencimento judicial.3. A norma inserta no art. 236 do CPP 

não impõe que sejam necessariamente traduzidos os documentos em 

língua estrangeira, autorizando a juntada dos mesmos, mesmo sem 

tradução, se a crivo do julgador esta se revele desnecessária, 

ressalvando-se, obviamente, que tal medida não pode cercear a defesa 

dos acusados (Resp 1183134/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, 

SEXTA TURMA, DJe 29/06/2012).4. Não se lastreando a sentença 

condenatória nos documentos contestados pela defesa, redigidos em 

língua estrangeira, ausente a demonstração do efetivo prejuízo, incidindo o 

princípio pas de nullité sans grief.5. Recurso especial improvido. (REsp 

1561021/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão 

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, Dje 

25/04/2016)RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 

DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE 

FOGO DE USO RESTRITO E LAVAGEM DE CAPITAIS.[...] PROVA 

EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO NOS PRESENTES AUTOS. 

PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO PERANTE O PROCESSO DE ORIGEM. 

DESNECESSIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTORIZAÇÃO 

JUDICIAL. EXISTÊNCIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DILIGÊNCIA 

DEFENSIVA INDEFERIDA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO 

JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.[...]3. Com efeito, esta Corte 

Superior manifesta entendimento no sentido de que "a prova emprestada 

não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob 

pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa 

razoável para tanto. Independentemente de haver identidade de partes, o 

contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova 

emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre 

a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la 

adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp 617.428/SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/06/2014, DJe 

17/06/2014).[...]6. Recurso Ordinário em habeas corpus a que se nega 

provimento. (RHC 42.215/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2016, Dje 

26/08/2016)Terceiro, e principalmente, porque é de todo descabido 

pretender a defesa ter participado da colheita da prova de interceptação 

telefônica. Ora, esse tipo de medida cautelar é sempre realizada em 

caráter sigiloso e sem conhecimento da defesa até a sua conclusão, sob 

pena de absoluta ineficácia.Portanto, nada há de ilegal na juntada das 

provas impugnadas, sobre as quais as defesas tiveram amplo acesso e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 367 de 569



plena oportunidade de se manifestar sobre seus conteúdos.Quanto ao 

mérito, verifica-se que a materialidade do crime de tráfico está 

suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 36/39 e 40; 

auto de apreensão de fls. 41; auto de constatação preliminar de 

substância entorpecente (fls. 42); auto circunstanciado de busca e 

apreensão (fl. 57); relatório técnico com degravação das conversas 

interceptadas e mensagens trocadas entre os réus Ivanilton, Geovani e 

Rafael; e laudo pericial definitivo de fls. 565/566, que atesta que as 

substâncias apreendidas na casa dos acusados Ivanilton e Marta, 

apresentavam resultado positivo para a presença de cocaína, e em duas 

porções a presença de bicarbonato. A autoria delitiva que se imputa ao 

réu Geovany Aparecido de Oliveira Silva é inconteste, já que ele, tanto no 

depoimento que prestou na fase do Inquérito, quanto em juízo, com 

algumas distorções quanto ao fornecedor, destinatário, e quantidade da 

droga, acabou por admitir em ambos os interrogatórios que de fato 

transportou significativa quantidade de pasta base de cocaína de Cáceres 

até esta cidade, e a entregou a terceiro, estando, portanto, plenamente 

configurada a adequação típica dessa conduta ao artigo 33 da Lei 

11.343/06, já que a destinação de fornecimento a terceiros, além de 

confessada é evidente pela quantidade de droga transportada.Também 

ressoa cristalina nos autos a autoria intelectual do réu Rafael Silva Ribeiro, 

quanto à aquisição, transporte e venda dessa droga, que foi transportada 

pelo corréu Geovany, seu primo.Esse réu, embora preso, tinha acesso a 

telefone celular, como lamentavelmente é comum em grande parte dos 

presídios do país, e o número por ele utilizado estava interceptado por 

ordem judicial, assim como os dos réus Geovany e Ivanilton, e entre as 

comunicações interceptadas, fica evidente que Rafael, no dia 05/07/2015, 

determina queGeovany busque meio quilo de droga em Rondonópolis na 

casa das pessoas identificadas apenas como Marcelo e Márcia, e oferece 

em troca lhe dar 100 gramas dessa droga (fls. 779).Já na manhã do dia 

09/07/2015, Rafael, cujo apelido é Gaguinho, entra em contato com o réu 

Ivanilton, vulgo Gordo, e o informa sobre a chegada da droga. Pede a ele 

R$ 1.000,00 (um mil reais) para pagar o frete, e afirma que vai enviar um 

mil e quatrocentos de droga para ele (fls. 777/778).Nesse mesmo dia, por 

volta das 19 horas, Rafael conversa novamente com Geovany e lhe diz 

que Gordo (Ivanilton) queria que ele levasse a droga no dia seguinte. 

Geovany diz que “o produto” está guardado com ele, mas que prefere ir 

no sábado, porque (possivelmente policiais) teriam perguntado a seus 

vizinhos sobre ele, e que já teriam o seu nome quase completo, razão pela 

qual achava melhor dar uma “sossegadinha” até o dia seguinte.No dia 

11/07/2015, por volta das 20:30hs Geovane envia mensagem para Gordo, 

avisando que estava vindo (fl.782), ao que Ivanilton responde que ele 

deve ligar quando estiver atrás do hotel (fl. 783), ao que Geovane 

esclarece que só virá no dia seguinte de manhã.No dia 12, por volta de 

meio dia e meia, Geovany envia mensagem para Ivanilton dizendo que só 

chegará à noite, por volta das onze horas, e Ivanilton responde que vai 

espera-lo (fls. 784). Mais tarde, por volta das 21:30hs desse mesmo dia, 

Ivanilton manda mensagem a Geovany perguntando se ele virá ainda 

naquele dia, ou então Ivanilton vai dormir (fls. 785). No dia 13, por volta 

das 11:30 hs, é Rafael que cobra Geovany, mandando que ele ligue 

urgente, para saber se ele irá ou não, porque Gordo tem uma viagem para 

Rondonópolis no dia seguinte. Geovany responde que irá naquela noite. 

Às 16:14 daquele mesmo dia, Rafael novamente confirma se Geovany vai 

naquela noite, pois o “menino” estaria esperando, ele confirma a Rafael 

que vai as 6:30.Cerca de uma hora mais tarde, Geovany explica a Ivanilton 

que não foi na noite anterior porque brigou com sua mulher, mas que iria, e 

chegaria aqui às 6 da manhã. Ivanilton o adverte que vai viajar no dia 

seguinte ao meio dia, e ele confirma que no dia seguinte cedo estará aqui 

(fls. 787).Na noite do dia 13, Rafael cobra mais uma vez Geovany, dizendo 

que “o cara” está bravo com ele porque o estavam atrasando. Ele 

responde que vai às duas da madrugada, que “ele” lhe arrumou cento e 

dez reais, e que ele estava na rodoviária comprando a passagem (fl. 

788).No dia 14, Geovany envia mensagem para Rafael às 06hs11min, 

dizendo que estava em Cuiabá, às 08hs09min, Ivanilton envia mensagem 

para Rafael perguntando se o guri estava na estrada, senão iria viajar (fls. 

789 e 791).Às 09:46 Geovany envia mensagem para Ivanilton informando 

que já está no Posto Gil, e às 10:06, Rafael envia mensagem para Ivanilton 

dizendo que ligou e que o menino já estava aqui perto (fl. 791).Às 11:08 

Geovany envia mensagem para Ivanilton, avisando que estava entrando 

na cidade, ao que ele responde que é para ir atrás do hotel e dispensar o 

taxi, porque ele não pode vê-lo. Cerca de 15 minutos depois, às 11:30 

Geovany envia mensagem chamando Ivanilton para ir porque ele já esta lá 

(fl. 791).Às 11:54 Ivanilton envia mensagem para Geovany dizendo que o 

“trem” não presta e vai ter que voltar. Ele responde que está na rodoviária. 

Às 11:57 Ivanilton manda mensagem a Rafael dizendo que não presta, ao 

que Rafael responde que é para ele dar para um noiado fumar. Ele então 

manda Rafael avisar para o guri esperar porque ele vai levar para um cara 

provar (fl. 790).Em seguida Ivanilton manda Geovany aguardar, que ele vai 

levar para testar. Geovany responde que a mulher dele deu para uns 

noiados experimentarem e eles disseram que era boa (fl. 792).Resta 

evidente, pelo conjunto das conversas interceptadas, que toda a 

negociação foi triangulada entre os três réus, e principalmente que Rafael, 

mesmo preso, tinha acesso a celular, e era o mandante do fornecimento e 

do transporte da droga para Ivanilton, sendo, portanto, de rigor a sua 

condenação pelo crime de tráfico, na forma do artigo 29 do CP.No que 

tange a Ivanilton da Silva França, verifica-se que essas mesmas 

conversas evidenciam que ele foi o destinatário dessa droga, conforme 

ele mesmo admite. Embora em juízo, ele tenha negado ter efetivamente 

recebido esse entorpecente, alegando que Geovany acabou entregando a 

droga a terceiro, e que ele jamais chegou a receber ou comercializar a 

droga, sua versão não convence.Primeiro porque as conversas 

interceptadas evidenciam claramente que ele recebeu a droga, tanto que 

reclamou da qualidade do entorpecente, levantando a possibilidade de 

devolvê-la, e em seguida afirmou que levaria para algum “noiado” 

provar.Segundo, porque esse mesmo réu admitiu na fase policial, quando 

interrogado, devidamente acompanhado de advogado constituído, que 

recebeu 01 quilo de droga, guardou uma pequena parte que foi apreendida 

em sua casa, e o restante repassou a terceiro.Terceiro, porque todas as 

conversas interceptadas do celular de Ivanilton evidenciam que, ao 

contrário do que ele afirma, ele vinha praticando recorrentemente a venda 

de entorpecentes nesta cidade, e ainda em grandes quantidades, tanto 

que numa das conversas se nega a arrumar maconha para um usuário 

porque a quantidade que ele quer é pequena (fl. 809).Destarte, a tese da 

defesa desse réu de que a conduta por ele perpetrada se amolda ao tipo 

penal do artigo 28 da Lei 11.343/06 não comporta acolhida, pois todas as 

provas produzidas nos autos evidenciam que ele praticou o crime de 

tráfico de entorpecentes, tendo recebido um quilo de pasta base de 

cocaína que foi transportada por Geovany, bem como praticava 

recorrentemente o comércio de drogas. Aliás, as provas dos autos 

revelam que o réu Ivanilton nem mesmo usava parte da droga que ele 

comercializava, não se enquadrando sequer na figura do 

traficante/usuário, visto que ele afirma que levaria a pasta-base recebida 

de Geovany para que terceiro provasse.Nessa mesma esteira chega-se à 

autoria que se imputa à ré Marta da Silva. Segundo as testemunhas 

ouvidas em juízo, essa ré, durante as buscas tentou se desfazer de uma 

porção de entorpecente, e ocultou outras dentro do sutiã, trazendo-as 

com ela, durante a ação policial, para que não fossem apreendidas.A ré 

não nega essa conduta, mas afirma que aquela droga era do uso de seu 

filho Ivanilton, e que ela tentou ocultá-la para protegê-lo.Ocorre que, como 

já exposto, Ivanilton não era usuário de pasta-base de cocaína. Se fosse 

não precisaria se valer de terceiro para provar a qualidade da droga que 

recebeu de Geovany. Ora, a mãe do réu, que morava com ele, certamente 

tinha conhecimento disso, e se praticou as condutas de ocultar, guardar e 

trazer com ela as porções de entorpecente que sabia que eram 

comercializadas por seu filho, para evitar que fossem apreendidas pela 

polícia, evidencia-se que conscientemente praticou condutas ativas do 

crime de tráfico, incorrendo, portanto, nesse crime.Destaco que, filio-me 

ao entendimento de que não basta a ciência dos familiares do traficante 

sobre a existência da droga na casa para restar configurado o crime de 

tráfico por parte desses familiares, afinal eles não têm o dever de delatar 

uns aos outros, tanto que não são obrigados a depor como testemunhas, 

mas a partir do momento em que praticam conscientemente condutas 

típicas do tráfico como foi o caso da ré, que ocultou, guardou, e trouxe 

com ela, os entorpecentes comercializáveis, para evitar a sua apreensão, 

eles devem, sim, responder por esse crime.Não fosse isso, verifica-se 

que a ré também participava ativamente da prática do tráfico 

comercializando entorpecentes, conforme demonstra a conversa 

interceptada do celular da ré, autorizada judicialmente nos autos 

cautelares 76512, onde ela trata da venda e entrega de uma porção de 

entorpecentes no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) (fls. 608).Saliento 

que embora essa conversa tenha sido interceptada em janeiro de 2014, a 

ré não foi processada por esses fatos anteriormente, razão pela qual, 

tenho que essa prova corrobora às demais produzidas nos autos, no 

sentido de que a ré participava ativamente do tráfico de entorpecentes 
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desenvolvido pelo filho Ivanilton, guardando, ocultando e trazendo com ela, 

a porções de droga que foram apreendidas em sua casa e seu 

comércio.Assim, é de rigor a condenação de todos os réus pela prática do 

crime previsto pelo artigo 33 da Lei 11.343/06.Passo à dosimetria das 

penas:1)Quanto ao réu Geovany Aparecido de Oliveira Silva O crime 

previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de reclusão 

de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 

1.500 (um mil e quinhentos) dias multa. Analisando as circunstâncias 

judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 

11.343/2006, verifica-se que a culpabilidade do réu é a normal do tipo 

penal infringido, não demonstrando a sua conduta reprovabilidade que 

exceda àquela já encerrada no crime de tráfico.O réu é primário e não 

ostenta antecedentes criminais.Não há elementos nos autos que indiquem 

que sua personalidade ou conduta social sejam desfavoráveis.Os motivos 

do crime são os próprios da espécie, a obtenção de lucro fácil.As 

circunstâncias não guardam especificidades capazes de influir na 

aplicação da pena. As consequências do crime, apesar de sempre 

nefastas, são as próprias do tipo, não devendo influenciar na aplicação da 

pena.A capacidade econômica do acusado não é ostensiva. A natureza 

da substância que foi transportada pelo réu erapasta-base de cocaína, de 

alto poder de adicção e dano à saúde, e a quantidade vultosa, um 

quilo.Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente 

à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 07 (sete) anos de 

reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 da diferença 

entre as penas máxima e mínimas cominadas ao delito para cada 

circunstância judicial considerada negativa (no caso quantidade e 

natureza da droga). Incide a atenuante da confissão espontânea, visto 

que o réu admitiu tanta na fase policial como em juízo, ter transportado 

entorpecente e entregado a terceira pessoa, conduta que se amolda ao 

tipo penal que lhe foi imputado. Em razão dela, diminuo a pena-base em 

1/6, atingindo a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão. Finalmente, tenho que deve incidir a causa de diminuição de 

pena prevista pelo artigo 33,§4º da Lei 11.34306, visto que o acusado é 

primário, e não há nos autos provas concretas de que se dedicasse a 

atividades criminosas ou que integrasse organização criminosa. A 

dosagem da causa de diminuição desse tipo penal é de extrema 

dificuldade, já que é variável, mas os requisitos da sua incidência são de 

caráter meramente objetivo. Nesse caso, o entendimento jurisprudencial 

se divide entre a aplicação sempre na fração máxima, ou na dosagem de 

acordo com os requisitos do artigo 42 da Lei 11.343/06, me parecendo 

esta última mais justa e condizente com o princípio da individualização da 

pena:HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 

DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA 

DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE 

DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER 

HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. 

SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES1. Buscando 

dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da 

Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei nº 8.038/90, a 

mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não 

mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos 

ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco 

como sucedâneo de revisão criminal.2. O Superior Tribunal de Justiça, 

alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a 

restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que 

o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso 

cabível.3. As Turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça entendem 

que o julgador, ao reconhecer que o réu faz jus à causa especial de 

diminuição da pena, deve aplicá-la dentro dos graus balizadores 

estipulados no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, levando em consideração 

os elementos concretos coligidos aos autos, com preponderância a 

natureza, a diversidade e a quantidade dos entorpecentes apreendidos 

(art. 42 da Lei nº 11.343/06).4. No caso concreto, as instâncias ordinárias 

sopesaram os elementos condicionantes para o estabelecimento do 

patamar da causa especial de diminuição de pena, insculpida no estatuto 

de repressão às drogas, aplicando-a de forma razoável e proporcional, 

atendendo aos fins da reprimenda, bem como aos princípios da 

discricionariedade vinculada e da individualização da pena.5. Restando 

indemonstrado, de plano, fato diverso, que fragilize o decisum 

condenatório, não prospera o pleito de realizar, por meio de writ, o 

revolvimento do conjunto fático-probatório que lastreou o fundamento ora 

atacado.6. O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, 

prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas apenas altera o quantum da 

pena aplicada, mas não a natureza hedionda do delito praticado.7. 

Afastado o óbice trazido pelo art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, em razão da 

declaração incidental de inconstitucionalidade deste dispositivo, realizada 

pela E. Suprema Corte, não há que se falar em impedimento à concessão 

de regime inicial diverso do fechado para o delito em tela, de modo que, em 

razão disto, cabe ao Juízo de piso sopesar as demais exigências legais 

para o estabelecimento do adequado regime de cumprimento da pena. 8. O 

Senado Federal, por meio da Resolução n.º 5/12, retirou a vedação 

contida no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, permitindo a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que 

observados os requisitos do art. 44 do Código Penal.9. Habeas corpus 

não conhecido por ser substitutivo de especial.Ordem concedida, de 

ofício, para que o Juízo da execução, excluídas as regras que estipulavam 

o regime fechado para o início do cumprimento da pena pelo crime de 

tráfico de entorpecentes, bem como a impossibilidade da substituição por 

restritivas de direitos, analise a possibilidade de concessão desses 

benefícios, atendendo aos requisitos previstos no Código Penal.(STJ - HC 

267797 / SP. Min. Campos Marques)No caso dos autos, considerando a 

quantidade de drogas transportada, assim como a prejudicialidade da 

natureza desse entorpecente, deve ser aplicada no patamar de ¼ (um 

quarto), atingindo a pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 

(quinze) dias, para esse crime.Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar 

duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em 

patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o 

montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do 

apenado. Assim, aplico ao réu a pena de 436 (quatrocentos e trinta e seis) 

dias-multa, no valor correspondente à 1/30 do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, por não haver nada nos autos que indique o réu possa 

arcar com condenação em valor maior.Para o início do cumprimento da 

pena, estabeleço ao condenado o regime inicialSEMIABERTO .O tempo que 

o acusado ficou preso cautelarmente não autoriza qualquer alteração do 

regime de pena imposto, consoante determina o artigo 387,§2º do CPP, 

sem prejuízo do reconhecimento da detração pelo Juízo da 

Execução.Consoante entendimento do STJ, considerando o regime inicial 

de cumprimento da pena imposta, segundo o princípio da 

proporcionalidade, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta 

sentença, desde que não esteja preso por outro motivo, ao menos até o 

esgotamento dos recursos em segunda instância.Deixo de condená-lo ao 

pagamento das custas e despesas processuais já que sua defesa técnica 

foi exercida pela Defensoria Pública.2)Quanto ao réu Ivanilton da Silva 

FrançaO crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê 

pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa. Analisando as 

circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da 

Lei na 11.343/2006, verifica-se que a culpabilidade do réu é a normal do 

tipo penal infringido, não demonstrando a sua conduta reprovabilidade que 

exceda àquela já encerrada no crime de tráfico.O réu é primário e não 

ostenta antecedentes criminais.Não há elementos nos autos que indiquem 

que sua personalidade ou conduta social sejam desfavoráveis.Os motivos 

do crime são os próprios da espécie, a obtenção de lucro fácil.As 

circunstâncias não guardam especificidades capazes de influir na 

aplicação da pena. As consequências do crime, apesar de sempre 

nefastas, são as próprias do tipo, não devendo influenciar na aplicação da 

pena.A capacidade econômica do acusado não é ostensiva. A natureza 

da substância que foi recebida pelo réu erapasta-base de cocaína, de alto 

poder de adicção, nocividade à saúde, e a quantidade vultosa, um 

quilo.Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente 

à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 07 (sete) anos de 

reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 da diferença 

entre as penas máxima e mínimas cominadas ao delito para cada 

circunstância judicial considerada negativa (no caso, quantidade e 

natureza da droga). Incide a atenuante da confissão espontânea, visto 

que o réu admitiu, na fase policial, ter recebido o entorpecente e entregado 

a terceira pessoa, conduta que se amolda ao tipo penal que lhe foi 

imputado, e embora desmentida em juízo, essa confissão serviu para a 

formação do juízo de convicção para a condenação. Em razão dela, 

diminuo a pena-base em 1/6, atingindo a pena intermediária de 05 (cinco) 

anos e 10 (dez) meses de reclusão. Finalmente, quanto a este réu 

entendo que não devem incidir causas especiais de aumento ou de 
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diminuição da pena, especialmente aquela prevista pelo artigo 33, §4° da 

Lei 11.343/06, pois, embora primário à época, restou evidenciado nos 

autos que o réu se dedicava à atividade criminosa, já que as várias 

conversas interceptadas de seu celular revelam que ele negociava como 

frequência a aquisição e venda de entorpecentes, e fornecia 

entorpecentes a outros traficantes, cobrando constantemente as dívidas 

oriundas do ilícito (vide relatório de fls. 7607/765 e transcrição das 

conversas às fls. 768; 775/776; 794/796; 800; 802/806 e 809), de onde se 

infere que vinha exercendo habitualmente o comércio de drogas como 

meio de vida. Como se sabe, a causa de diminuição de pena prevista pelo 

artigo 33,§4º da Lei 11.343/06 se destina a apenar mais brandamente o 

traficante de primeira viagem, ocasional e que seja estreante no mundo 

crime. Jamais aquele que faz desse comércio espúrio um meio de vida, um 

hábito, como demonstra ser o caso desse réu.Nesse mesmo sentido, cito: 

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, 

DA LEI 11.343/06, MODALIDAD DE MANTER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIA 

ENTORPECENTE DESTINADA À VENDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA 

DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO. NÃO 

ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A 

AUTORIA DO FATO PUNÍVEL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS 

PRESTADOS PELOS POLICIAIS NA FASE ADMINISTRATIVA E 

REPRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL. AUTORIA CERTA QUE RECAI SOBRE 

O APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE 

REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4° DA LEI N.º 11.343/2006. 

TRÁFICO PRATICADO COM HABITUALIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE 

CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando (a) as denúncias 

anônimas específicas de tráfico de entorpecentes realizada contra os 

apelantes, (b) a confirmação da denúncia anônima durante a execução do 

mandado judicial de busca e apreensão, (c) a apreensão da quantidade de 

droga e o seu modo de acondicionamento, (d) que os policias da região 

tinham conhecimento de que no local da apreensão eram comercializadas 

drogas, (e) a inexistência de produção de provas aptas pela defesa - em 

observância ao art. 156 do CPP -, resta demonstrado que os apelantes 

são os autores do crime de tráfico descrito na denúncia. A redução do 

§4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 teria como "caráter teleológico 

objetivado pelo legislador" beneficiar o "marinheiro de primeira viagem", 

como o usuário ou dependente que "não resiste a um comando do 

traficante para vender, e com isso obter o necessário em droga para o 

sustento de seu vício” (FREITAS, Jayme Walmer de. A causa de 

diminuição de pena do art. 33. §4º, da Lei Antidrogas. Jus Navigandi, 

Teresina. ano 11, n. 1476, julho de 2007). Circunstância não atestada no 

caso em debate, pois os apelantes exerciam livremente o tráfico, estando 

a ele ligados há algum tempo. (TJ-PR - ACR: 6483241 PR 0648324-1, 

Relator: Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 20/05/2010. 3ª 

Câmara Criminal. Data de Publicação: DJ: 402)Sendo assim, fixo a pena 

definitiva para esse réu em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão 

e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, que fixo em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 43, da Lei nº. 

11.343/2006, por não haver nos autos nada que indique que o acusado 

tem condições financeiras para arcar com valor maior. Para o início do 

cumprimento da pena, estabeleço ao condenado o regime 

inicialSEMIABERTO.O tempo que o acusado ficou preso cautelarmente não 

autoriza qualquer alteração do regime de pena imposto, consoante 

determina o artigo 387,§2º do CPP, sem prejuízo do reconhecimento da 

detração pelo Juízo da Execução.Consoante entendimento do STJ, 

considerando o regime inicial de cumprimento da pena imposta, segundo o 

princípio da proporcionalidade, concedo-lhe o direito de recorrer em 

liberdade desta sentença, desde que não esteja preso por outro motivo, 

ao menos até o esgotamento dos recursos em segunda instância.Deixo de 

condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais já que sua 

defesa técnica foi exercida pela Defensoria Pública.3)Quanto ao réu 

Rafael Silva RibeiroO crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 

11.343/2006 prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa. 

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal 

e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a culpabilidade desse réu 

é muito acentuada, visto que ele comandou toda a ação criminosa de 

dentro da penitenciária onde estava cumprindo pena, o que aumenta 

substancialmente a reprovabilidade da sua conduta, seja porque deveria 

estar se recuperando para a reintegração social ao invés de reiterar nas 

práticas criminosas, seja porque, para cometer o crime nessas condições, 

precisou arregimentar terceiro para comprar, transportar e fornecer a 

droga. Esse réu é reincidente, o que será considerado na fase apropriada 

da dosimetria, e não há outras condenações a serem consideradas nesta 

fase como maus antecedentes.Não há elementos nos autos que indiquem 

que sua personalidade ou conduta social sejam desfavoráveis.Os motivos 

do crime são os próprios da espécie, a obtenção de lucro fácil.As 

circunstâncias não guardam especificidades capazes de influir na 

aplicação da pena. As consequências do crime, apesar de sempre 

nefastas, são as próprias do tipo, não devendo influenciar na aplicação da 

pena.A capacidade econômica do acusado não é ostensiva. A natureza 

da substância que foi negociada pelo réu, adquirida, transportada e 

fornecida por sua determinação, erapasta-base de cocaína, de alto poder 

de adicção, e nocividade à saúde, e a quantidade vultosa, um quilo.Assim, 

considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção 

e reprovação do delito a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão, que 

corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 da diferença entre as 

penas máxima e mínimas cominadas ao delito para cada circunstância 

judicial considerada negativa (no caso, culpabilidade, quantidade e 

natureza da droga).Incide a agravante da reincidência, visto que ao tempo 

dos fatos, esse réu ostentava condenação por crime da mesma natureza, 

t ransi tada em ju lgado desde 18/02/2015,  nos autos 

4239-95.2013.811.0006 (Cód. 156588), da Comarca de Cáceres, e, em 

razão dela, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), atingindo a pena 

intermediária de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.Não há 

causas especiais de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, 

converto em definitiva a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão para este réu. Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas 

etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar 

proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do 

dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. Assim, 

aplico ao réu a pena de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, no 

valor correspondente à 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, 

por não haver nada nos autos que indique o réu possa arcar com 

condenação em valor maior.Para o início do cumprimento da pena, 

considerando a quantidade da pena imposta e a reincidência, estabeleço 

ao condenado o regime inicialFECHADO .O tempo que o acusado ficou 

preso cautelarmente não autoriza qualquer alteração do regime de pena 

imposto, consoante determina o artigo 387,§2º do CPP, sem prejuízo do 

reconhecimento da detração pelo Juízo da Execução.Por não verificar 

presentes os fundamentos do artigo 312 do CPP, esse réu poderá 

recorrer em liberdade desta sentença, se por outro motivo não estiver 

preso, ao menos até o esgotamento dos recursos em segunda 

instância.Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas 

processuais já que sua defesa técnica foi exercida pela Defensoria 

Pública.4)Quanto à ré Marta da SilvaO crime previsto pelo artigo 33, caput, 

da Lei 11.343/2006 prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) 

anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias 

multa. Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do 

Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a 

culpabilidade dessa ré é a normal do tipo penal infringido, não 

demonstrando a sua conduta reprovabilidade que exceda àquela já 

encerrada no crime de tráfico.Essa ré é primária e não ostenta 

antecedentes criminais.Não há elementos nos autos que indiquem que sua 

conduta social seja desfavorável.Por outro lado tenho que há elementos 

nos autos que demonstram que a personalidade da ré é distorcida, 

notadamente a conversa interceptada de seu celular transcrita às fls. 

598/599, onde a ré, ao mesmo tempo em que oferece a uma pessoa 

identificada como Adelino (possível reeducando ou servidor público) um 

celular roubado, determina que deem uma surra em Claiton, pessoa que 

teria sido presa naquele dia, porque ele teria roubado o celular 

dela.Importante frisar, neste ponto, que me posiciono de forma totalmente 

avessa à ideia de que o magistrado não tem condições de avaliar a 

personalidade do indivíduo, por lhe faltarem conhecimentos técnicos da 

área de psicologia ou psiquiatria. Ora, a fixação da pena é atividade típica 

e privativa do juiz, portanto, se o legislador pátrio incluiu entre as 

circunstâncias judiciais para a fixação da pena a análise da personalidade 

do agente, é claro que o magistrado, mais que autorizado, tem o dever de 

avaliar essa personalidade, assim entendida como o caráter do agente, a 

forma como ele se comporta e age, de acordo com os elementos 

concretos que existam nos autos. Nessa esteira, tenho que essa 

conversa demonstra que a ré apresenta caráter deturpado e egoísta, sem 
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qualquer empatia pelo próximo, pois ao mesmo tempo em que pratica um 

crime de receptação, fomentando crimes contra o patrimônio, exige 

castigo físico de pessoa presa que teria praticado um crime contra o 

patrimônio dela.Os motivos do crime são os próprios da espécie, a 

obtenção de lucro fácil.As circunstâncias não guardam especificidades 

capazes de influir na aplicação da pena. As consequências do crime, 

apesar de sempre nefastas, são as próprias do tipo, não devendo 

influenciar na aplicação da pena.A capacidade econômica da acusada 

não é ostensiva. A natureza da substância que foi guardada e era trazida 

com a depoente era pasta-base de cocaína, de alto poder de adicção, mas 

como não há provas concretas de que a ré estivesse associada à seu 

filho na venda de entorpecentes, tenho que a grande quantidade de 

drogas recebidas por ele naquele dia não pode ser estendida a ela, 

devendo ser considerada apenas as 20 gramas apreendidas com ela, de 

modo a não interferir na aplicação da pena. Assim, considerando as 

modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do 

delito a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão, que corresponde à 

pena mínima acrescida de 1/10 da diferença entre as penas máxima e 

mínimas cominadas ao delito para cada circunstância judicial considerada 

negativa (no caso a personalidade da ré e a natureza da droga). Não há 

atenuantes ou agravantes em relação a essa ré, visto que ela, embora ela 

admita ter guardado e escondido a droga com ela durante as buscas, ela 

aduz que esse entorpecente era destinado exclusivamente ao consumo 

do filho, o que não basta para configurar a confissão, consoante 

inteligência da Súmula 630 do STJ.Finalmente, tenho que deve incidir a 

causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33,§4º da Lei 11.34306, 

visto que a acusada é primária, e não há nos autos provas concretas 

suficientes de que se dedicasse a atividades criminosas ou que 

integrasse organização criminosa. Embora além de ela ter guardado a 

droga com ela durante as buscas, tenha restado provada a negociação de 

drogas por ela um ano antes desses fatos, tenho que isso não é 

suficiente para indicar que a ré se dedicasse à atividades criminosas.No 

caso dos autos, considerando a pequena quantidade de drogas, mas 

também a nocividade da natureza desse entorpecente, a minorante deve 

ser aplicada no patamar de ½ (um meio), atingindo a pena de 03 (três) 

anos, e 06 (seis) meses de reclusão, para esse crime.Nos termos do 

enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena 

de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a 

quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de 

liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a 

capacidade econômica do apenado. Assim, aplico à essa ré a pena de 

350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, no valor correspondente à 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, por não haver nada nos autos 

que indique a ré possa arcar com condenação em valor maior.Para o início 

do cumprimento da pena, estabeleço à condenada o regime inicialABERTO 

.O tempo que a acusada ficou presa cautelarmente não autoriza qualquer 

alteração do regime de pena imposto, consoante determina o artigo 

387,§2º do CPP, sem prejuízo do reconhecimento da detração pelo Juízo 

da Execução.A despeito da quantidade da pena, tenho que a 

personalidade negativa da ré, aponta que a substituição da pena privativa 

de liberdade por restritiva de direitos é insuficiente para reprimir e prevenir 

a reiteração, razão pela qual, deixo de aplica-la, com suporte no que 

dispõe o artigo 44, III do CP.Consoante entendimento do STJ, considerando 

o regime inicial de cumprimento da pena imposta, segundo o princípio da 

proporcionalidade, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta 

sentença, desde que não esteja presa por outro motivo, ao menos até o 

esgotamento dos recursos em segunda instância.Deixo de condená-la ao 

pagamento das custas e despesas processuais já que sua defesa técnica 

foi exercida pela Defensoria Pública.Por todo o exposto JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para:1)CONDENAR o réu GEOVANY 

APARECIDO DE OLIVEIRA SILVA à pena 04 (quatro) anos, 04 (quatro) 

meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e 436 

(quatrocentos e trinta e seis) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática 

do crime previsto pelo artigo 33,§4º, da Lei 11.343/06;2)CONDENAR o réu 

IVANILTON DA SILVA FRANÇA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) 

meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e 

oitenta e três) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto 

pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06;3)CONDENAR o réu RAFAEL SILVA 

RIBEIRO à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em 

regime inicial fechado, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, 

calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente 

à época dos fatos, pela prática do crime previsto pelo artigo 33, caput, da 

Lei 11.343/06;4)CONDENAR a ré MARTA DA SILVA à pena 03 (três) anos, 

e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto, sem possibilidade 

de conversão em restritiva de direitos, e 350 (trezentos e cinquenta) 

dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto pelo 

artigo 33,§4º, da Lei 11.343/06;5)TODOS os réus poderão recorrer em 

liberdade desta sentença, se por outro motivo não estiverem presos, ao 

menos até esgotados os recursos em segunda instância, quando as 

penas deverão ser executadas, ainda que provisoriamente, conforme 

inteligência do HC 126292;6)TODOS os réus ficam isentos do pagamento 

das custas e despesas processuais, visto que defendidos pela 

Defensoria Pública.Dos bens apreendidos: O entorpecente apreendido 

deve ser destruído, nos termos do artigo 72, da Lei 11.343/06.Decreto o 

perdimento dos valores apreendidos em poder dos acusados em favor da 

União, devendo ser revertido diretamente à FUNAD, diante da presunção 

de que se tratem de produto da atividade ilícita, pelas circunstâncias em 

que se deram a apreensão, não tendo os réus se desincumbido do ônus 

de demonstrar a origem lícita desses valores.Posto isto, após o trânsito em 

julgado expeça-se alvará para transferência dos valores 

depositados.Considerando que o veículo Golf prata placa JZO 9642 foi 

utilizado como instrumento do crime, visto que o réu Ivanilton se utilizou 

desse veículo para buscar a droga atrás de um hotel, decreto o seu 

perdimento em favor da União, visto que em consulta ao sistema RENAJUD 

não consta nenhuma restrição para esse veículo.Saliento que ainda que 

esteja registrado em nome de terceiros, tratando-se de bem móvel, cuja 

transferência da propriedade se opera pela tradição, nada impede o 

perdimento, ainda mais, diante da ausência de terceiros de boa-fé que 

tenham demonstrado interesse em recuperar o bem.Transitada em julgado 

a presente sentença, oficie-se ao SENAD, nos termos expressos do artigo 

63,§4º da Lei 11.343/03, quanto ao veículo destinado à União.Já a 

motocicleta, pulseira, brincos e relógio, diante da ausência de provas de 

que se tratem de produtos ou instrumentos do crime, deverão ser 

restituídos aos proprietários, mediante prova da propriedade apenas da 

motocicleta, podendo os demais bens ser restituídos à ré Marta, 

independentemente de prova da propriedade, visto que se tratam de bens 

que as pessoas normalmente não guardam provas escritas da 

propriedade.Nos termos do Manual de Bens Apreendidos do CNJ, 

intimem-se os réus, para retirar os bens apreendidos, no prazo de 30 

(trinta) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, advertindo-os de 

que, caso não compareçam, ainda que através de procuradores, para 

reavê-los nesse prazo, os bens que independem de prova da propriedade 

serão encaminhados à destruição.Caso os réus não apresentem 

documentação a comprovar a propriedade da motocicleta, referido bem 

deverá aguardar em depósito, conforme orientação do referido manual, o 

prazo de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em julgado desta 

sentença, e caso ninguém compareça para comprovar a propriedade dela, 

será encaminhada à doação ao Conselho Tutelar.Decreto também o 

perdimento dos celulares apreendidos visto que todos os réus 

utilizavam-se desses aparelhos como instrumentos do crime. Como se 

trata de bens cujo valor não compensa as despesas com alienação 

judicial, determino que sejam doados ao Corpo de Bombeiros, caso haja 

interesse, destruindo-se os chips. Do contrário, que sejam destruídos.Os 

documentos pessoais e cartões deverão ser restituídos aos réus. 

Oficie-se à autoridade policial e à Diretoria do Foro, informando da 

presente decisão quanto aos bens apreendidos para as devidas 

providências.P. R. I. C.Após a confirmação desta sentença em segunda 

instância, caso ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado, 

expeçam-se guias de execução provisória das penas, a teor do 

entendimento exarado no HC 126292 do STF, e encaminhe-as ao Juízo da 

execução penal do domicílio dos réus para instauração dos respectivos 

processos de execução, ou juntada naqueles já existentes.Certificado o 

trânsito em julgado, expeçam-se as guias definitivas e proceda-se do 

mesmo modo; lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados e 

comunique-se à Justiça Eleitoral para os fins previstos no art. 15. III, da C. 

F. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao 

Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT. 

Comuniquem-se os órgãos de registro. Após, não havendo pendência, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Nova 

Mutum, 03 de outubro de 2019.ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKIJuíza de Direito
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joemir Boabaid de Brito, 

digitei.

Nova Mutum, 21 de janeiro de 2020

Joemir Boabaid de Brito Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 129756 Nr: 2278-63.2019.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agamenon Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 Vistos.

Considerando o deposito judicial referente ao valor do tratamento 

informado pela perita nomeada, Intime-se o indiciado, por meio de sua 

advogada constituída, para que compareça ao consultório da Dra. Manuela 

para que inicie os testes psicológicos.

 Intime-se a nobre psicóloga para que, após a realização dos testes, 

encaminhe com urgência o laudo psicológico.

 Aportado aos autos o documento, expeça-se alvará em favor da nobre 

psicóloga, para fins de levantamento da quantia depositada pelo autuado.

A seguir, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 106935 Nr: 4413-19.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Eugenio Motta de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Fernando Motta Bonin - 

OAB:SP 331.254

 Vistos.

Ante o teor da manifestação do Ministério Público fl. 69, que informa o 

possível endereço do acusado, designo audiência de suspensão 

condicional do processo para o dia 21 de janeiro de 2019, às 16h00min.

Em tempo, sem prejuízo da determinação supra, considerando que o 

parquet informou o endereço do acusado na Comarca de Rio Verde/GO, 

expeça-se Carta Precatória àquele Juízo a fim de que seja realizada 

audiência para proposta de Suspensão Condicional do Processo, bem 

como, caso o acusado aceite a referida proposta que seja fiscalizada as 

condições naquela Comarca.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 7/2020

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CARLOS EDUARDO DE MORAES E 

SILVA, JUIZ DE DIREITO - DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA – ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

RESOLVE:

EXONERAR, a partir do dia 20 de janeiro de 2020, o Belº. Leonardo Pereira 

Oliveira, portador da cédula de Identidade nº. 10.455.054 SSP/MG e 

inscrito no CPF sob o nº. 070.376.346-62, nomeado através da Portaria nº. 

27/2019-DF, no cargo em comissão de Assessor de Gabinete I – PDA-CNE 

VII, do Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina.

P. R. Cumpra-se, remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

Nova Xavantina - MT, 20 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito-Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 8/2020

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CARLOS EDUARDO DE MORAES E 

SILVA, JUIZ DE DIREITO - DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA – ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

RESOLVE:

EXONERAR, a partir do dia 20 de janeiro de 2020, o Belº. Jorge Correia da 

Silva Junior, portador da cédula de Identidade nº. 5938098 SSP/GO e 

inscrito no CPF sob o nº. 046.223.951-93, nomeado através da Portaria nº. 

24/2018-DF, no cargo em comissão de Assessor de Gabinete I – PDA-CNE 

VII, do Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina.

P. R. Cumpra-se, remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

Nova Xavantina - MT, 20 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito-Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 6/2020

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CARLOS EDUARDO DE MORAES E 

SILVA, JUIZ DE DIREITO - DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA – ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

RESOLVE:

EXONERAR, a partir do dia 20 de janeiro de 2020, o Belº. João Ricardo 

Arraes Queiroz, portador da cédula de Identidade nº. 2090730-3 SSP/MT e 

inscrito no CPF sob o nº. 032.676.501-86, nomeado através da Portaria nº. 

23/2019-DF, no cargo em comissão de Assessor de Gabinete II – 

PDA-CNE VIII, do Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova 

Xavantina.

P. R. Cumpra-se, remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

Nova Xavantina - MT, 20 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito-Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76854 Nr: 500-91.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ SOMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA, TARCISIO CORNELIUS MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMÃO RICALDES DE LIMA - 

OAB:3872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Processo n.º 500-91.2016.811.0012

Código n.º 76854

1ª Vara

 DECISÃO

Vistos.

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais, ajuizada por JOSÉ LUIZ SOMMER e VERA NOETZOLD 

SOMMER, contra CCOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA NOVA 

XAVANTINA e TARCÍSIO CORNELIUS MULLER, todos qualificados nos 

autos.

Houve regular tramitação do processo, com citação da parte requerida, a 

qual apresentou contestação, tendo sido esta impugnada pelos autores 

em seguida.

Foi designada audiência de instrução, a qual se realizou no dia 07 de abril 

de 2017. As partes apresentaram suas alegações finais.

Após, aportou aos autos acordo firmado entre as partes, o qual foi 

homologado pelo juízo. Contudo, a parte autora, irresignada, interpôs 

apelação, a qual foi provida (fl. 365-pdf), ocasião em que a sentença 

homologatória do juízo de primeiro grau foi cassada, determinando-se a 

reabertura da instrução.

 Pois bem. Diante de todo o exposto, e consoante determinado pelo E. 

Tribunal de Justiça, passo a sanar o feito.

Há pendências quanto aos pressupostos processuais de validade e 
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existência da relação processual. Isso porque a advogada da parte 

requerida, Dra. Aparecida de Castro Martins, em petição de fl. 226-pdf, 

renunciou seus poderes na procuração que lhe foi outorgada, tendo 

inclusive corroborado a renúncia a manifestação dada em audiência, 

conforme termo de fl. 227-PDF, tendo então a parte requerida sido 

acompanhada do advogado Dr. Sebastião Carlos Toledo, o qual, até o 

presente momento, não apresentou instrumento de procuração, mesmo 

tendo saído intimado pessoalmente para tanto em audiência. Dessa forma, 

intime-se o advogado Dr. Sebastião Carlos Toledo, via DJe, para 

apresentar instrumento de procuração da parte requerida no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Sem prejuízo, intimem-se as partes para indicarem os pontos 

controvertidos, e para especificarem as provas que pretendem produzir, 

bem como para apresentarem, caso requeiram audiência, o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar 

desta decisão. No caso de requererem a realização de audiência e 

instrumento, deverão justificar a pertinência e utilidade de tal ato, eis que já 

foi realizada audiência de instrução anteriormente neste processo, sob 

pena de indeferimento.

 Ressalto que, caso seja deferida a realização de nova audiência, as 

testemunhas, no número máximo de 3 (três) para cada parte, devem 

comparecer independentemente de intimação, salvo demonstração de 

necessidade de intimação pelo juízo.

 Havendo requerimento de depoimento pessoal, e havendo autorização 

por este juízo, deverão as partes serem intimadas pessoalmente para o 

ato, salvo manifestação em sentido contrário.

Após, voltem-me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução e julgamento e demais deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 118613 Nr: 4569-64.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIEL FREITAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSÉ CANDINI - OAB:OAB/MT 

8036

 [...].Posto isto, verifico não haver elementos aptos a ensejarem a 

absolvição sumária do denunciado, motivo pelo qual DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro de 2020, às 17h 

(horário de MT), devendo ser intimadas as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa da peça preliminar, 

bem como as vítima e o réu para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório do réu, tudo 

de acordo com a sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, mais 

precisamente no seu artigo 400 do CPP.Façam-se as intimações e 

requisições necessárias, expedindo-se carta precatória para inquirição 

das testemunhas que, por ventura, residem em outras comarcas.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Nova Xavantina/MT, 20 de janeiro de 

2020.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36178 Nr: 2251-26.2010.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:10.100-MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, NELSON 

PASCHOALOTTO - OAB:108911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para no prazo de 10(dez)dias, manifestar 

nos autos e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64004 Nr: 2746-65.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMEZI DIAS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao advogado da parte autora para manifestar nos autos, do 

retorno dos autos

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 100252 Nr: 621-51.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO CARDOSO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE INACIO OLIVEIRA - 

OAB:5872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Alberto Cardoso de Abreu ajuizou a presente ação sumária de benefício 

previdenciário – pensão por morte, em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.

 A petição inicial foi instruída com documentos de fls. 07/16.

Em fl. 32 foi determinado a intimação da parte autora para que efetuasse o 

recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 O procurador da parte autora nada manifestou nos presentes autos, 

conforme consta em certidão de fl. 37.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que foi determinada a intimação da parte autora, 

através de seu advogado para, no prazo legal, efetuar o pagamento das 

custas iniciais.

Tal cobrança está prevista em lei e o autor não foi agraciado com os 

benefícios da assistência judiciária, nem mesmo juntou aos autos 

comprovante de pagamento de tais custas.

Cumprida a intimação necessária, via Diário da Justiça do Estado, e 

decorrido mais de trinta (30) dias a parte autora não se manifestou.

Diante disso, força é reconhecer a aplicação, in casu, do artigo 290 do 

Código de Processo Civil:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias.”

Ante o exposto, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente processo e determino o cancelamento da 

distribuição do feito.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 94025 Nr: 4840-44.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ PARREIRA & CIA LTDA, MARIA AUGUSTA DE 

QUEIROZ PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULY VALESCA CAMPOS SILVA 

GARCIA - OAB:18.467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 
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especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60992 Nr: 2060-10.2012.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILIVIA VIEIRA FERREIRA, DENISIA VIEIRA FERREIRA, 

LÍGIA CRISTINA FERREIRA, PAULO CÉSAR FERREIRA, MARILENE VIEIRA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUPERCIO MODESTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIMÍRIO MARTINS SOBRINHO - 

OAB:6.338/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se o despacho retro.

INTIME-SE o advogado da parte inventariante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos endereço atualizado.

Após, certifique-se e conclusos para as devidas deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66650 Nr: 1752-03.2014.811.0012

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MARIA SCHOSSLER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436-MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerida para manifestação no prazo 

legal, a teor dos documentos juntados aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74 Nr: 1972-84.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SAADALLAH SAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DORACIO MENDES 

- OAB:136709, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066, YOUSSEF 

ELIAS EL MAROUNI - OAB:22960/B-MT

 INTIMAÇÃO das partes acerca de todo processado nos autos, em 

especial da avaliação do bem penhorado.

PRAZO 10 DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63317 Nr: 2025-16.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EVA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora do retorno dos autos, devendo em 10 (dez) 

dias nele manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62154 Nr: 698-36.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENCIO FERREIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor/exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade apresentada pelo INSS às fls. 212/214.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66643 Nr: 1745-11.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMEIRES PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839

 Vistos.

O presente feito veio da 1.ª Vara Cível por declinação de competência.

Ao compulsar os autos, observo que a presente ação foi sentenciada pelo 

Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca em 16.09.2015 (fls. 99/101), cujo 

recurso de apelação foi julgado em 30.06.2016, conforme decisão de fls. 

136/143, certidão de transito em julgado às fls. 152.

Às fls. 155/163, petição requerendo o cumprimento de sentença, cujo 

recebimento se deu no despacho de fl. 168.

A competência foi declinada para este juízo especializado pela decisão de 

fl. 181, em razão de o valor da causa não ultrapassar a 60 (sessenta) 

salários mínimos.

Pois bem.

Entendo que a competência para o cumprimento de sentença era e 

continua sendo daquele juízo sentenciante.

Explico.

 O Artigo 516, 'caput' e incisos II do CPC/2015, possui regra clara no 

sentido de que o cumprimento de sentença tramitará no juízo sentenciante. 

Vejamos:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

 I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

 II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

 III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal 

condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de 

acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.”

 Ademais, em que pese o juiz declinante ter apontado a tese firmada no 

julgamento do IRDR nº 85560/2016, verifico uma situação de distinguishing 

(ou distinguish) entre o caso concreto e o paradigma, porque, embora o 

valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos, não há coincidência 

entre a questão jurídica que se discute neste feito (cumprimento de 

sentença até então tramitando no juízo sentenciante) e aquela que serviu 

de base à ratio decidendi constante no precedente (independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

técnica).

Assim, verificando incompetência deste juízo especializado por entendo 

que o caso é de competência funcional do juízo sentenciante, não vejo 

outro caminho a ser trilhado por este magistrado além da suscitação do 

conflito negativo de competência nos moldes dos artigos 951 e 953, inciso 
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I, ambos do Código de Processo Civil, o que faço nesta oportunidade.

Posto isso, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, pelos 

motivos expendidos neste despacho e indicando como competente para 

esse cumprimente de sentença, em razão de competência funcional o 

juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, onde foi proferida 

sentença no processo de conhecimento.

OFICIE-SE ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na 

forma do artigo 953, I, do CPC, encaminhando cópia da presente decisão e 

de todos os documentos cujas folhas, para apreciação acerca do 

presente do processo nesta decisão foram mencionadas suscitação de 

conflito negativo de competência.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 25454 Nr: 3308-84.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SIRLANDE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos da decisão de fls. 75/76, a satisfação do crédito do exequente 

se dará pela penhora de 15% da remuneração liquida do executado, 

servidor público efetivo do Estado do Mato Grosso.

As fls. 82, a exequente informa que em 05.07.2019, iniciou-se os 

descontos automático na remuneração do executado, nos termos da 

decisão retro.

 Pois bem.

 Considerando o exaurimento da atividade jurisdicional quanto à satisfação 

do crédito do exequente e considerando que o pagamento está sendo 

realizado extrajudicialmente, e, portanto, será desnecessária a expedição 

de alvará ou outra medida judicial, considerando ainda que o exequente 

poderá requerer a qualquer tempo o desarquivamento dos autos em caso 

de eventual óbice a satisfação de seu crédito, determino o arquivamento 

dos autos com a baixas de estilo.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 30402 Nr: 890-08.2009.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEDRO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALMAQUINAS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENINA MARGARIDA FERRARI 

CEZARINO - OAB:223227/SP

 Vistos.

Defiro o requerimento de bloqueio e penhora “on line” de fls. 118/119, até o 

valor atualizado do débito.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para ciência, nos 

moldes do art. 854, §2º, do CPC:

“§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este 

será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente.”

Em sendo o executado revel em fase de cumprimento de sentença, a 

jurisprudência do STJ é segura quanto à desnecessidade de nova 

intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos casos em que a revelia 

tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP – Rel. Ministra Nancy 

Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 

requerimentos em dez dias.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60371 Nr: 1445-20.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERNI PAULINA REINHEIMER IDUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O presente feito veio da 1.ª Vara Cível por declinação de competência.

Ao compulsar os autos, observo que a presente ação foi sentenciada pelo 

Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca em 23.04.2014 (fls. 159/160), cujo 

recurso de apelação foi julgado em 15.06.2015, conforme acordão de fls. 

198/205, certidão de transito em julgado as fls. 207.

Às fls. 208/210, petição requerendo o cumprimento de sentença, cujo 

recebimento se deu no despacho de fl. 215.

A competência foi declinada para este juízo especializado pela decisão de 

fl. 255, em razão de o valor da causa não ultrapassar a 60 (sessenta) 

salários mínimos.

Pois bem.

Entendo que a competência para o cumprimento de sentença era e 

continua sendo daquele juízo sentenciante.

Explico.

 O Artigo 516, 'caput' e incisos II do CPC/2015, possui regra clara no 

sentido de que o cumprimento de sentença tramitará no juízo sentenciante. 

Vejamos:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

 I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

 II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

 III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal 

condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de 

acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.”

 Ademais, em que pese o juiz declinante ter apontado a tese firmada no 

julgamento do IRDR nº 85560/2016, verifico uma situação de distinguishing 

(ou distinguish) entre o caso concreto e o paradigma, porque, embora o 

valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos, não há coincidência 

entre a questão jurídica que se discute neste feito (cumprimento de 

sentença até então tramitando no juízo sentenciante) e aquela que serviu 

de base à ratio decidendi constante no precedente (independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

técnica).

Assim, verificando incompetência deste juízo especializado por entendo 

que o caso é de competência funcional do juízo sentenciante, não vejo 

outro caminho a ser trilhado por este magistrado além da suscitação do 

conflito negativo de competência nos moldes dos artigos 951 e 953, inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil, o que faço nesta oportunidade.

Posto isso, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, pelos 

motivos expendidos neste despacho e indicando como competente para 

esse cumprimente de sentença, em razão de competência funcional o 

juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, onde foi proferida 

sentença no processo de conhecimento.

OFICIE-SE ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na 

forma do artigo 953, I, do CPC, encaminhando cópia da presente decisão e 

de todos os documentos cujas folhas, para apreciação acerca do 

presente do processo nesta decisão foram mencionadas suscitação de 

conflito negativo de competência.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64299 Nr: 3057-56.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSALVA FERNANDES BOECHAT DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O presente feito veio da 1.ª Vara Cível por declinação de competência.

Ao compulsar os autos, observo que a presente ação foi sentenciada pelo 

Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca em 27.07.2015 (fls. 58/60), cujo 

recurso de apelação foi julgado em 05/01/2017, conforme decisão de fls. 

105/112.

Às fls. 121/124, petição requerendo a liquidação de sentença por 

arbitramento. Despacho para retificação do nome da parte autora as 

fls.125.

A competência foi declinada para este juízo especializado pela decisão de 

fl. 129, em razão de o valor da causa não ultrapassar a 60 (sessenta) 

salários mínimos.

Pois bem.

Entendo que a competência para a liquidação de sentença de sentença 

era e continua sendo daquele juízo sentenciante.

Explico.

 O Artigo 516, 'caput' e incisos II do CPC/2015, possui regra clara no 

sentido de que o cumprimento de sentença tramitará no juízo sentenciante. 

Vejamos:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

 I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

 II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

 III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal 

condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de 

acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.”

 Ademais, em que pese o juiz declinante ter apontado a tese firmada no 

julgamento do IRDR nº 85560/2016, verifico uma situação de distinguishing 

(ou distinguish) entre o caso concreto e o paradigma, porque, embora o 

valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos, não há coincidência 

entre a questão jurídica que se discute neste feito (liquidação de sentença 

até então tramitando no juízo sentenciante) e aquela que serviu de base à 

ratio decidendi constante no precedente (independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

técnica).

Assim, verificando incompetência deste juízo especializado por entendo 

que o caso é de competência funcional do juízo sentenciante, não vejo 

outro caminho a ser trilhado por este magistrado além da suscitação do 

conflito negativo de competência nos moldes dos artigos 951 e 953, inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil, o que faço nesta oportunidade.

Posto isso, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, pelos 

motivos expendidos neste despacho e indicando como competente para 

esse cumprimente de sentença, em razão de competência funcional o 

juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, onde foi proferida 

sentença no processo de conhecimento.

OFICIE-SE ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na 

forma do artigo 953, I, do CPC, encaminhando cópia da presente decisão e 

de todos os documentos cujas folhas, para apreciação acerca do 

presente do processo nesta decisão foram mencionadas suscitação de 

conflito negativo de competência.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 016/2019-CA

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Paranatinga, no uso de suas 

atribuições legais torna público o DEFERIMENTO das inscrições para o 

teste seletivo para recrutamento de estagiários de nível superior em Direito 

para a Comarca de Paranatinga, realizadas conforme Edital nº 

14/2019-CA, publicado no DJE 10596/2019, disponibilizado no dia 

10/10/2019, dos seguintes candidatos:

 Nº ordem Nome CPF

1. Natasha Fabrin Silva 060.123.511-86

2. Luciene Ramos Daniel 024.813.051-08

3. Igor Augusto Tondello Rodrigues 067.568.791-89

4. Natalia Talita Jung Fonseca 040.185.921-59

5. Hugo Cesar Mendes Reveles 053.189.851-22

6. Silas Tserebura 057.853.391-02

1. A prova será aplicada para todos os candidatos na data de 26 de 

janeiro de 2020, das 08h às 11h, com duração de três horas, no Plenário 

do Tribunal do Júri do Fórum, localizado na Av. de Novembro, nº 118, 

Centro.

2. Os candidatos deverão apresentar-se para prova munidos de 

documento de identidade original, comprovante de inscrição e caneta 

esferográfica transparente de tinta azul ou preta, com antecedência de 

trinta minutos antes do início da prova.

3. Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de 

nascimento, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Estudante, nem documento 

ilegível, não identificável e/ou danificado.

4. Caso esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade 

original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 

há, no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer outro documento que 

contenha foto.

5. Após o resultado oficial serão recrutados os estagiários que estiverem 

dentro dos requisitos para o estágio curricular previsto no Edital n. 

14/2019-CA, de 9/10/2019, publicado no DJE 10596/2019, disponibilizado 

no dia 10/10/2019.

6. Quaisquer dúvidas ou omissões do presente edital serão sanadas pela 

comissão da banca examinadora.

7. E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado 

no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal de Justiça do Estado de 

mato Grosso e afixado no átrio do Fórum.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 12 de dezembro de 2019.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000212-25.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. W. Z. DE P. SILVEIRA - EPP (EXECUTADO)

JAMILO WILSON ZEITUNE DE PAULA SILVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT0010773S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 41/2016-CGJ art. 701, inc. XVII.Impulsiono estes autos com 

a finalidade de que seja intimada a parte requerida acerca do Valor 

bloqueado conforme de ID nº 27308358

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001068-23.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte requerida para no prazo legal apresentar contrarrazões 

ao recurso de Apelação de ID: 26422779
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001051-84.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA BANCO ITAÚ BMG para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000783-30.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FORTES XERENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte Requerida Banco BMG para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 13745 Nr: 340-53.2005.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fabiano Cardoso Aguiar, Ademar Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Silva - OAB:18408 

MT

 Vistos.

O denunciado Luiz Fabiano Cardoso Aguiar, devidamente citado, ofereceu 

resposta à acusação afirmando a inexistência de preliminares a suscitar e 

se reserva ao direito de apresentar a defesa meritória em momento 

posterior.

Sendo assim pelo que dos autos consta não se pode, de logo, decretar a 

absolvição sumária do denunciado, na forma do art. 397 do CPP, já que os 

autos não permitem a constatação inequívoca de qualquer das hipóteses 

arroladas no referido dispositivo legal.

Sob a ótica processual, em análise sumária, observo inexistir qualquer dos 

vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, então, para impedir o 

processamento da pretensão punitiva estatal, em decisão meramente 

extintiva, sem análise do mérito.

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que a 

idoneidade das alegações das Partes ainda depende da instrução 

probatória, e inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da 

ação, alegado ou não pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito. 

Para tanto, defiro a produção da prova testemunhal, única requerida pelas 

Partes.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/01/2020, às 

15h00min.

Intime-se o representante do Ministério Público, o denunciado, seu 

defensor, a vítima, se houver, e as testemunhas indicadas pelas partes, 

observando a necessidade da expedição de Cartas Precatórias, caso 

alguma das partes ou testemunha resida fora da Comarca, cientificando 

às partes acerca desta expedição.

Desmembre-se o feito em relação ao réu Ademar Pinheiro.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99678 Nr: 1971-41.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tolentino Pontes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Vistos.

Designo audiência em continuação para o dia 30/01/2020, às 12:00 horas, 

com a finalidade de inquirir a testemunha Valbe Pontes Machado 

(endereço à fl. 140), bem como para qualificar e interrogar o acusado 

Tolentino Pontes de Almeida.

Expeça-se Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT a 

fim de inquirir a vítima Leticia Alves de Arruda (endereço fl. 141).

Reitere-se o Ofício n. 2737/2019 de fl. 119.

Intimem-se e se requisite.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000503-59.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON MIRANDA LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

perícia designada para o dia 31/01/2020, às 13h:45min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000894-14.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SELES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

perícia designada para o dia 31/01/2020 às 13h:30min, bem como para 

apresentarem quesitos, e/ou, querendo, indicarem assistente técnico no 

prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda não tenham feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001296-95.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ROSA DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

perícia designada para o dia 31/01/2020 às 13h:15min, bem como para 

apresentarem quesitos, e/ou, querendo, indicarem assistente técnico no 

prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda não tenham feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001642-12.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA RIBEIRO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

perícia designada para o dia 31/01/2020 às 13h:00min, bem como para 

apresentarem quesitos, e/ou, querendo, indicarem assistente técnico no 

prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda não tenham feito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001245-50.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GOMES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca 

do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com 

a Central de Mandados pelo telefone (66) 3573-1003. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30013 Nr: 454-79.2011.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Dela Justina, Marlice Epping Dela Justina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Garavelo, Deizy Pinheiro 

Garavelo, Chikayuki Koshiyama, Jair Demétrio, Sueli Demétrio, Katsume 

Shiga Koshiyama, Agro Amazonia Produtos Agropecuários LTDA., 

Yoshihiko Zito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAMIRIS BOTION DE SOUSA - 

OAB:OAB/SP 382.400

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta 

comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado as 

partes Requeridas para no prazo de 15 dias, indicarem as provas que 

pretendem produzir.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000007-25.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NASCIMENTO OAB - 731.279.061-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENI MARTINELLI (REQUERIDO)

VALDEVINO MARTINELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88722 Nr: 495-65.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE TEIXEIRA MAUTIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523, MIDIÃ CARBO FERNEDA BORGUETTI - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar as partes, o(s) respectivo(s) advogado(s), bem 

como as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 25 de março de 2020, às 

17h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85430 Nr: 2473-14.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA BREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar as partes, o(s) respectivo(s) advogado(s), bem 

como as testemunha arroladas, para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento redesignada para o dia 25 de março de 2020, às 

15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82269 Nr: 362-57.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DO CARMO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar as partes, o(s) respectivo(s) advogado(s), bem 

como as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 25 de março de 2020, às 

14h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83420 Nr: 1176-69.2017.811.0023
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR ANTONIO ALTHAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar as partes, o(s) respectivo(s) advogado(s), bem 

como as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 25 de março de 2020, às 

17h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75461 Nr: 3250-67.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Fernando Fazzani - 

OAB:128.802 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar as partes, o(s) respectivo(s) advogado(s), bem 

como as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 25 de março de 2020, às 

17h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75059 Nr: 2985-65.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTI COELHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar as partes, o(s) respectivo(s) advogado(s), bem 

como as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 25 de março de 2020, às 

14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64107 Nr: 1247-13.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENILDE DA GRAÇA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar as partes, o(s) respectivo(s) advogado(s), bem 

como as testemunha arroladas, para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento redesignada para o dia 25 de março de 2020, às 

14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87056 Nr: 3661-42.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LUIZ PAIXAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar as partes, o(s) respectivo(s) advogado(s), bem 

como as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 25 de março de 2020, às 

16h15min.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97533 Nr: 1015-60.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JOSÉ DA SILVA, ELIANA VIANA DA SILVA, 

Zélia Gervasio da Silva, Maria da Penha da Silva, MIRALDO GOMES DE 

SOUZA, MILLENA GOMES DE SOUZA, Mislene Gomes Souza, REGINALDO 

ALVES MARQUES, SANDRA REGINA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel José de Morais, Lenir Maria de Assis 

Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Intime-se o autor, via DJE, para pagamento da diligência em 5 dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002334-07.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO PADOVEZI OAB - SP131921 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS PERES FILHO OAB - SP383308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002334-07.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: EDSON FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. EDSON FERREIRA DOS SANTOS, devidamente 

qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO ANULATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA 

contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese, 

alega o requerente que teve seu nome indevidamente utilizado para a 

constituição de pessoa jurídica e para a aquisição de veículo automotor. 

Em consequência disso, o autor teve seu nome protestado pelo Estado de 

Mato Grosso em razão de tributos que têm como fatos geradores a 

propriedade do veículo automotor e a pessoa jurídica na qual figura como 

sócio. Ao final, o autor requereu a concessão de tutela provisória de 

urgência para ter seu nome excluído dos cadastros de maus pagadores, 

e, ao final, ser declarada a inexistência da obrigação tributária e a 

condenação do requerido à compensação monetária pelos danos morais 

sofridos. Juntou os documentos de Id. 21794711 a Id. 21794732. Prolatada 

decisão em Id. 21848961, declarou-se a incompetência da Segunda Vara 

da Comarca de Pontes e Lacerda e se determinou a remessa dos autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Posteriormente, o requerido 

apresentou contestação em Id. 24835741, impugnando o valor atribuído à 

causa e arguindo a incompetência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda para o processamento 

e julgamento do feito. Na sequência dos atos processuais o autor 

apresentou réplica em Id. 25686527. Por fim, a impugnação ao valor da 

causa foi acolhida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

reconhecendo, consequentemente, sua incompetência e determinando a 

remessa dos autos ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 
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Lacerda. É a suma do necessário. Fundamento e decido. De partida, alega 

o requerido ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente 

demanda, uma vez que não foi o responsável pelo procedimento 

supostamente fraudulento que culminou com a criação da pessoa jurídica 

geradora dos tributos que se pretende anular, nem tão pouco do registro 

dos documentos de propriedade do veículo automotor. Afirma, que na 

realidade o legitimado para figurar no polo passivo desta demanda judicial 

seria a autarquia responsável pelos registros dos documentos 

supostamente fraudulentos, ou seja, a Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso (JUCEMAT). É certo que a JUCEMAT é autarquia, dotadas de 

personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, dotada, portanto, de capacidade processual para 

ser parte, nos termos da Lei Estadual nº. 2.858 de 09 de outubro de 1968. 

Apesar de o autor requerer a declaração de inexistência dos créditos 

tributários cujos fatos geradores originarem-se da criação de pessoa 

jurídica e da propriedade de veículo automotor, por meio de atos 

fraudulentos, o requerido limitou-se a efetivar os lançamentos tributários 

de ofício de acordo com os registros constantes da Secretaria de Estado 

de Fazenda de Mato Grosso. Portanto, como a verificação da 

inexigibilidade dos tributos que originaram os protestos do nome do autor, 

necessariamente deve ser precedida da constatação de eventual de 

falsidade dos documentos utilizados para a criação da pessoa jurídica que 

deu origem aos tributos, a inclusão da JUCEMAT no polo passivo da 

presente ação judicial é medida inarredável por se tratar de litisconsórcio 

necessário, “ex vi” do art. 114 do NCPC. Outrossim, como há pedido de 

declaração de inexigibilidade de tributos estaduais, não há que se falar em 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Diante do exposto, 

DETERMINO que o autor promova a emenda da inicial para incluir a 

JUCEMAT no polo passivo, dentro de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 115, parágrafo único, do NCPC. Com a 

emenda da inicial, PROMOVA-SE a citação da JUCEMAT. INTIMEM-SE. 

Pontes e Lacerda, 17 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002334-07.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO PADOVEZI OAB - SP131921 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS PERES FILHO OAB - SP383308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002334-07.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: EDSON FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. EDSON FERREIRA DOS SANTOS, devidamente 

qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO ANULATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA 

contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese, 

alega o requerente que teve seu nome indevidamente utilizado para a 

constituição de pessoa jurídica e para a aquisição de veículo automotor. 

Em consequência disso, o autor teve seu nome protestado pelo Estado de 

Mato Grosso em razão de tributos que têm como fatos geradores a 

propriedade do veículo automotor e a pessoa jurídica na qual figura como 

sócio. Ao final, o autor requereu a concessão de tutela provisória de 

urgência para ter seu nome excluído dos cadastros de maus pagadores, 

e, ao final, ser declarada a inexistência da obrigação tributária e a 

condenação do requerido à compensação monetária pelos danos morais 

sofridos. Juntou os documentos de Id. 21794711 a Id. 21794732. Prolatada 

decisão em Id. 21848961, declarou-se a incompetência da Segunda Vara 

da Comarca de Pontes e Lacerda e se determinou a remessa dos autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Posteriormente, o requerido 

apresentou contestação em Id. 24835741, impugnando o valor atribuído à 

causa e arguindo a incompetência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda para o processamento 

e julgamento do feito. Na sequência dos atos processuais o autor 

apresentou réplica em Id. 25686527. Por fim, a impugnação ao valor da 

causa foi acolhida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

reconhecendo, consequentemente, sua incompetência e determinando a 

remessa dos autos ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda. É a suma do necessário. Fundamento e decido. De partida, alega 

o requerido ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente 

demanda, uma vez que não foi o responsável pelo procedimento 

supostamente fraudulento que culminou com a criação da pessoa jurídica 

geradora dos tributos que se pretende anular, nem tão pouco do registro 

dos documentos de propriedade do veículo automotor. Afirma, que na 

realidade o legitimado para figurar no polo passivo desta demanda judicial 

seria a autarquia responsável pelos registros dos documentos 

supostamente fraudulentos, ou seja, a Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso (JUCEMAT). É certo que a JUCEMAT é autarquia, dotadas de 

personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, dotada, portanto, de capacidade processual para 

ser parte, nos termos da Lei Estadual nº. 2.858 de 09 de outubro de 1968. 

Apesar de o autor requerer a declaração de inexistência dos créditos 

tributários cujos fatos geradores originarem-se da criação de pessoa 

jurídica e da propriedade de veículo automotor, por meio de atos 

fraudulentos, o requerido limitou-se a efetivar os lançamentos tributários 

de ofício de acordo com os registros constantes da Secretaria de Estado 

de Fazenda de Mato Grosso. Portanto, como a verificação da 

inexigibilidade dos tributos que originaram os protestos do nome do autor, 

necessariamente deve ser precedida da constatação de eventual de 

falsidade dos documentos utilizados para a criação da pessoa jurídica que 

deu origem aos tributos, a inclusão da JUCEMAT no polo passivo da 

presente ação judicial é medida inarredável por se tratar de litisconsórcio 

necessário, “ex vi” do art. 114 do NCPC. Outrossim, como há pedido de 

declaração de inexigibilidade de tributos estaduais, não há que se falar em 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Diante do exposto, 

DETERMINO que o autor promova a emenda da inicial para incluir a 

JUCEMAT no polo passivo, dentro de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 115, parágrafo único, do NCPC. Com a 

emenda da inicial, PROMOVA-SE a citação da JUCEMAT. INTIMEM-SE. 

Pontes e Lacerda, 17 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002530-74.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002530-74.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: ANTONIO SANTOS SOUSA REQUERIDO: CAB PONTES E 

LACERDA LTDA Vistos. ANTONIO SANTOS SOUSA, devidamente 

qualificado e representado, ajuizou a presente AÇÃO INDENIZATÓRIA em 

desfavor de CAB PONTES E LACERDA LTDA, também qualificada. O feito 

tramitou regularmente e, em Id. 25816445, as partes informaram a 

ocorrência de acordo, motivo pelo qual requereram a extinção do feito na 

forma do art. 487, III, “b”, do NCPC. É o necessário. Decido. No caso em 

tela, verifica-se que as partes entabularam acordo e requereram a sua 

homologação pelo juízo, de modo que inexistem motivos para a 

continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi alcançado. Do 

exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes em Id. 25816445, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. CONDENO as partes, de maneira 

igualitária, ao pagamento das custas e demais despesas processuais, na 

forma do art. 90, § 2º, do NCPC, com suspensão da exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3º, 

do NCPC. DEIXO de condenar as partes ao pagamento de honorários, 

observando-se o teor do acordo celebrado. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Pontes e Lacerda, 15 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000428-79.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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PONTES E LACERDA COMERCIO DE ACO E FERRO LTDA ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000428-79.2019.8.11.0013. AUTOR: 

PONTES E LACERDA COMÉRCIO DE AÇO E FERRO LTDA - ME. RÉU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. PONTES E LACERDA COMÉRCIO DE 

FERRO E AÇO LTDA – ME, nos autos qualificado, ajuizou AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA 

contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., também qualificada no processo. A 

parte autora afirma que, no mês de setembro de 2017, aderiu ao Plano 

“Smart Vivo Ilimitado”, com prazo de fidelidade de 24 meses, oferecido 

pela parte ré. Assim, as linhas: (i) 65-99601-6940; (ii) 65-99958-1283; (iii) 

65-99974-6593, e; 65-99651-0866, foram incluídas no plano, 

comprometendo-se a pagar o valor mensal de R$ 477,96 (quatrocentos e 

setenta e sete reais e noventa e seis centavos). Além disso, o referido 

plano previa a habilitação de dois novos números, com valor de R$ 196,99 

(cento e noventa e seis reais e noventa e nove centavos) cada e com 

desconto de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais), gerando uma nova 

fatura mensal no valor de R$ 226,98 (duzentos e vinte e seis reais e 

noventa e oito centavos). Todavia, apesar de ser cobrado o valor do 

serviço em relação às seis linhas, a parte autora informa que somente 

quatro linhas foram incluídas no plano, sendo elas: (i) 65-99601-6840; (ii) 

65-99958-1283; (iii) 65-99974-6593, e; (iv) 65-99651-0866. Por 

consequência, assevera que o valor da fatura de todas as linhas 

ultrapassou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês, além do fato de 

não ter recebido os dois chips adicionais pelos quais vem sendo cobrada. 

Diante do ocorrido, resolveu solicitar o cancelamento do plano 

“SmartVivo”, sendo gerado uma fatura no valor de R$ 7.958,91 (sete mil, 

novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos), a título de 

multa pelo descumprimento da fidelidade, e, apesar de ter pago a multa, 

vem recebendo cobranças pelas seis linhas telefônicas. Em ato contínuo, 

aponta que, quando foi cancelar o serviço, descobriu que as duas linhas 

que não foram incluídas no plano solicitado foram incluídas em plano 

diverso (SmartVivo Emp 4GB), contudo, no mês de setembro de 2018, 

optou por realizar a portabilidade dos números supracitados para a 

operadora Claro S.A. Ao final do exposto, requereu a concessão da tutela 

antecipada para suspender a emissão das faturas das linhas 

supracitadas em nome da parte autora, no valor de R$ 3.168,27 (três mil, 

cento e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), bem como que a 

parte ré se abstenha de incluir nos órgãos de proteção ao crédito, e, no 

mérito, o seu cancelamento definitivo, tornando-se definitiva a tutela de 

urgência. Por fim, propugnou pela declaração de inexistência de débito, 

relativamente a multa imposta para o cancelamento do serviço, no valor de 

R$ 7.958,91 (sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e um 

centavos); a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais e 

repetição do indébito, este no valor de R$ 10.028,69 (dez mil, vinte e oito 

reais e sessenta e nove centavos), relativamente as faturas pagas pelo 

plano “SmartVivo Ilimitado”. A seguir, juntou documentos. A decisão 

inaugural deferiu a tutela antecipada pleiteada (id. 18743085). Citada, a 

parte ré apresentou contestação no id. 20178952, afirmando que, no dia 

31/12/2014, a parte autora contratou dez linhas para o plano “LD Vip”, 

dentre elas seis eram novas (habilitadas) e quatro foram objeto de 

migração do contrato anterior firmado no ano de 2011, possuindo estas 

últimas os seguintes números: (i) – 65-99651-0866; (ii) 65-99974-6593; (iii) 

65-99958-1283, e; (iv) 65-99601-6840. Prossegue afirmando que, no dia 

21/09/2017, a parte autora contratou 6 (seis) linhas para o “Plano Nacional 

SmartVivo Emp”, sendo duas delas linhas novas (habilitadas) e quatro 

objeto de migração, possuindo estas últimas os seguintes números: (i) 

65-99651-0866; (ii) 65-99974-6593; (iii) 65-99958-1283, e; (iv) 

65-99601-6840 (já mencionadas anteriormente, objeto do contrato firmado 

no ano de 2011). Assim, a parte autora passou a ser titular de 12 (doze) 

números ativos, todavia, devido a portabilidade de quatro linhas para a 

operadora concorrente (Claro S.A.), atualmente possui apenas oito linhas 

ativas com a operadora ré, todas na modalidade pós-pago, sendo seis 

números novos solicitados em 31/12/2014, no plano “LD Vip”, e dois 

números novos solicitados no dia 21/09/2017, no “Plano Nacional 

SmartVivo Emp”, incluídos na mesma faturas da conta sob nº 2085930987, 

cujo prazo de fidelização se iniciou a partir da ativação do plano. Em 

arremate, entende que é improcedente os pedidos inaugurais, devendo a 

parte autora ser condenada nos ônus de sucumbência. Juntou 

documentos. A seguir, a impugnação à contestação foi juntada no id. 

20732599. E os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e 

decido. A controvérsia estabelecida nos autos é matéria de direito, 

dispensando-se a necessidade da produção de outras provas. Portanto, 

com base no art. 355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, conforme o estado do processo. Os pedidos formulados na inicial 

são para: (i) cancelar as faturas emitidas após o processo de 

portabilidade realizado no mês de setembro de 2018, no valor de R$ 

3.168,27 (três mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), 

em relação aos números: a) 65-99601-6940; b) 65-99958-1283; c) 

65-99974-6593, e; d) 65-99651-0866. (ii) cancelar a multa aplicada pelo 

descumprimento do prazo de fidelidade; (iii) condenar a parte ré ao 

pagamento de danos morais pela falha na prestação do serviço e, (iv) 

repetição do indébito das quantias pagas nas faturas do plano “Smart 

Vivo”, no valor de R$ 10.028,69. Pois bem. Estabelecidos os pontos sobre 

os quais serão objetos de análises, passo a apreciar as matérias de 

fundo. I – DO CANCELAMENTO DAS FATURAS EMITIDAS APÓS A 

PORTABILIDADE. O conjunto probatório documental carreado nos autos 

demonstra que, de fato, a parte autora realizou portabilidade, no dia 06 de 

agosto de 2018, dos serviços inicialmente prestados pela parte ré para a 

empresa Claro S.A., relativamente aos seguintes números de telefone 

móvel: a) 65-99601-6940; b) 65-99958-1283; c) 65-99974-6593, e; d) 

65-99651-0866. Analisando as faturas com vencimento nos dias 17 de 

agosto de 2018 e 17 de setembro de 2018, especialmente na descrição 

“serviços contratados - Plano Nacional Smart Vivo Emp 4GB e 6GB -”, 

conclui-se que os valores cobrados nesta última fatura foram 

substancialmente menores do que a primeira, o que indica a existência de 

cobrança proporcional devido a portabilidade realizada pela parte autora 

no dia 06 de agosto de 2018 (id. 18202025 – Pág. 1), a despeito do 

período de 25 de julho de 2018 a 24 de agosto de 2018. Logo, não há 

provas da existência de cobranças, com relação aos números alhures 

mencionados, supervenientes à data da realização da portabilidade, não 

havendo o que se falar no cancelamento das faturas posteriores. Por 

outro lado, os documentos apresentados no id. 20178952 demonstram que 

a parte autora, mesmo após ter realizado a portabilidade de quatro 

números, permaneceu com outras oito linhas ativas perante a empresa ré, 

sendo esta a razão da permanência da cobrança nas faturas futuras. 

Logo, a despeito da parte autora não ter colacionado nos autos a fatura 

com vencimento no mês de outubro de 2018, as demais juntadas indicam 

somente a cobrança de valores das linhas remanescentes ativas em seu 

nome. II – DO CANCELAMENTO DA MULTA PROPORCIONAL APLICADA 

PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. Compulsando os autos, 

vislumbro no ‘contrato de permanência para serviços de voz móvel para 

pessoa jurídica’ a previsão expressa das cláusulas de fidelidade e 

aplicação de multa rescisória para hipótese de cancelamento antecipado 

(“vide” cláusulas 2ª e 3ª, respectivamente). Ora, há previsão de 24 meses 

estabelecida contratualmente, a contar da ativação do serviço contratado, 

a qual não foi observada, pois a parte autora solicitou a troca de serviços 

da empresa ré, no dia 06 de agosto de 2018, para a concorrente, Claro 

S.A., cumprindo somente dez meses de fidelidade contratual. Em razão 

disso, ensejou aplicação da multa de forma proporcional (id. 18202019). A 

cláusula de fidelização encontra respaldo no art. 59 da Resolução nº 

632/2014 da Anatel, sendo que, em caso de pessoa jurídica, o período 

pode ser livremente pactuado. Com efeito, restou incontroverso nos autos 

que a assinatura do contrato se deu no mês de setembro de 2017. 

Portanto, devido a parte autora não negar a rescisão contratual e, ainda, 

considerando que foi um ato de vontade própria, aliado, outrossim, a 

ausência de vício de vontade a macular tal rescisão, inexiste ilicitude 

praticada pela parte ré ao cobrar a multa rescisória prevista em contrato, a 

qual agiu em exercício regular do direito. Sobre o tema, trago a colação a 

mais abalizada jurisprudência, “in verbis”: “Ação declaratória e 

indenizatória. Telefonia móvel. Contrato corporativo de prestação de 

serviços. Incidência da Resolução da Anatel nº 632/2014. Cancelamento 

de contrato antes do término do prazo de permanência 24 meses. Multa 

contratual. Exigibilidade - Prazo de permanência. Faculdade de livre 

negociação com cliente corporativo (artigo 59 da Resolução 632/14). 
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Regularidade da contratação. Improcedência da ação. Sentença mantida. 

(E.TJSP; Apelação Cível 1019980-04.2018.8.26.0577; Relator (a): Henrique 

Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro 

de São José dos Campos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2019; 

Data de Registro: 20/02/2019)". Nesta toada, a multa pauta-se 

exclusivamente na restituição dos valores concedidos a título de desconto 

e calculada de forma proporcional ao prazo do contrato efetivamente 

cumprido. Ainda sobre o assunto, no julgamento do RESP 1.362.084, o 

Ministro Luis Felipe Salomão reconheceu a legalidade da referida multa, 

desde que calculada de forma proporcional: "A cláusula de fidelização em 

contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) 

revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras 

aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de 

prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes. 

A referida modalidade contratual tem previsão de cláusula penal 

(pagamento de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e 

injustificada do contrato. Tem-se, assim, por escopo principal, o 

necessário ressarcimento dos investimentos financeiros realizados por 

uma das partes para a celebração ou execução do contrato (parágrafo 

único do artigo 473 do Código Civil). De outro lado, sobressai seu caráter 

coercitivo, objetivando constranger o devedor a cumprir o prazo 

estipulado no contrato e, consequentemente, viabilizar o retorno financeiro 

calculado com o pagamento das mensalidades a serem vertidas durante a 

continuidade da relação jurídica programada." Diante disso, não existindo 

irregularidade na formação do contrato e existindo previsão legal para a 

cobrança de multa, de forma proporcional, nos termos já descritos, há que 

se reconhecer que não assiste razão à pretensão autoral. III – DO PEDIDO 

DE DANOS MORAIS DECORRENTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. Em relação ao pleito indenizatório, a pretensão autoral também 

deve ser julgada improcedente. A parte autora não logrou êxito em 

demonstrar a conduta ilícita pratica pela parte ré e o nexo causalidade, 

elementos indispensáveis ao pleito indenizatório. Na realidade, consoante 

fundamentos alhures, não restou caracterizada falha na prestação de 

serviços, muito menos demonstrada eventual má-fé da parte ré e/ou 

inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

(id. 19718762). Por esta razão, improcedente são as razões invocadas da 

parte autora. IV – DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. A repetição do indébito é 

previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

a qual prevê os seguintes requisitos: (i) cobrança indevida; (ii) prova do 

pagamento, e; (iii) má-fé. Nessa vereda, além da ausência de 

comprovação da cobrança indevida, a parte autora não apresentou a 

prova do pagamento das faturas, na qual contém, supostamente, o valor 

excessivo pelo qual entende indevido e que pretende a devolução em 

dobro (repetição do indébito). Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. 

NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DE 

VALORES DESCABIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CUJA 

MANUTENÇÃO SE IMPÕE. 1. A inversão do ônus da prova nas relações de 

consumo não afasta o dever da parte autora de provar o fato constitutivo 

sobre o qual fundamenta seu direito (artigo 373, inciso I, do Novo CPC). 2. 

(...). 3 No que tange ao pleito de repetição em dobro de valores, igualmente 

não merece prosperar. Com efeito, não houve comprovação, pela autora, 

de que pagou qualquer valor após adimplir a fatura com vencimento em... 

11/11/2016. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, só possui 

direito à devolução o consumidor que pagou em excesso. APELAÇÃO 

INTERPOSTA PELA AUTORA DESPROVIDA. UNÃNIME. (Apelação Cível Nº 

70079898235, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em 11/12/2018).(TJ-RS - 

AC: 70079898235 RS, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Data de 

Julgamento: 11/12/2018, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019)” Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial, na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito. 

Diante da sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

despesas de ingresso, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência ora arbitrados em R$ 4.115,58 (quatro mil, cento e quinze 

reais e cinquenta e oito centavos), na forma do art. 82, §2º, c.c. art. 85, 

§2º, incisos I a IV, do CPC. Consequentemente, REVOGO a antecipação da 

tutela deferida no id. 18743085. Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000428-79.2019.8.11.0013. AUTOR: 

PONTES E LACERDA COMÉRCIO DE AÇO E FERRO LTDA - ME. RÉU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. PONTES E LACERDA COMÉRCIO DE 

FERRO E AÇO LTDA – ME, nos autos qualificado, ajuizou AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA 

contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., também qualificada no processo. A 

parte autora afirma que, no mês de setembro de 2017, aderiu ao Plano 

“Smart Vivo Ilimitado”, com prazo de fidelidade de 24 meses, oferecido 

pela parte ré. Assim, as linhas: (i) 65-99601-6940; (ii) 65-99958-1283; (iii) 

65-99974-6593, e; 65-99651-0866, foram incluídas no plano, 

comprometendo-se a pagar o valor mensal de R$ 477,96 (quatrocentos e 

setenta e sete reais e noventa e seis centavos). Além disso, o referido 

plano previa a habilitação de dois novos números, com valor de R$ 196,99 

(cento e noventa e seis reais e noventa e nove centavos) cada e com 

desconto de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais), gerando uma nova 

fatura mensal no valor de R$ 226,98 (duzentos e vinte e seis reais e 

noventa e oito centavos). Todavia, apesar de ser cobrado o valor do 

serviço em relação às seis linhas, a parte autora informa que somente 

quatro linhas foram incluídas no plano, sendo elas: (i) 65-99601-6840; (ii) 

65-99958-1283; (iii) 65-99974-6593, e; (iv) 65-99651-0866. Por 

consequência, assevera que o valor da fatura de todas as linhas 

ultrapassou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês, além do fato de 

não ter recebido os dois chips adicionais pelos quais vem sendo cobrada. 

Diante do ocorrido, resolveu solicitar o cancelamento do plano 

“SmartVivo”, sendo gerado uma fatura no valor de R$ 7.958,91 (sete mil, 

novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos), a título de 

multa pelo descumprimento da fidelidade, e, apesar de ter pago a multa, 

vem recebendo cobranças pelas seis linhas telefônicas. Em ato contínuo, 

aponta que, quando foi cancelar o serviço, descobriu que as duas linhas 

que não foram incluídas no plano solicitado foram incluídas em plano 

diverso (SmartVivo Emp 4GB), contudo, no mês de setembro de 2018, 

optou por realizar a portabilidade dos números supracitados para a 

operadora Claro S.A. Ao final do exposto, requereu a concessão da tutela 

antecipada para suspender a emissão das faturas das linhas 

supracitadas em nome da parte autora, no valor de R$ 3.168,27 (três mil, 

cento e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), bem como que a 

parte ré se abstenha de incluir nos órgãos de proteção ao crédito, e, no 

mérito, o seu cancelamento definitivo, tornando-se definitiva a tutela de 

urgência. Por fim, propugnou pela declaração de inexistência de débito, 

relativamente a multa imposta para o cancelamento do serviço, no valor de 

R$ 7.958,91 (sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e um 

centavos); a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais e 

repetição do indébito, este no valor de R$ 10.028,69 (dez mil, vinte e oito 

reais e sessenta e nove centavos), relativamente as faturas pagas pelo 

plano “SmartVivo Ilimitado”. A seguir, juntou documentos. A decisão 

inaugural deferiu a tutela antecipada pleiteada (id. 18743085). Citada, a 

parte ré apresentou contestação no id. 20178952, afirmando que, no dia 

31/12/2014, a parte autora contratou dez linhas para o plano “LD Vip”, 

dentre elas seis eram novas (habilitadas) e quatro foram objeto de 
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migração do contrato anterior firmado no ano de 2011, possuindo estas 

últimas os seguintes números: (i) – 65-99651-0866; (ii) 65-99974-6593; (iii) 

65-99958-1283, e; (iv) 65-99601-6840. Prossegue afirmando que, no dia 

21/09/2017, a parte autora contratou 6 (seis) linhas para o “Plano Nacional 

SmartVivo Emp”, sendo duas delas linhas novas (habilitadas) e quatro 

objeto de migração, possuindo estas últimas os seguintes números: (i) 

65-99651-0866; (ii) 65-99974-6593; (iii) 65-99958-1283, e; (iv) 

65-99601-6840 (já mencionadas anteriormente, objeto do contrato firmado 

no ano de 2011). Assim, a parte autora passou a ser titular de 12 (doze) 

números ativos, todavia, devido a portabilidade de quatro linhas para a 

operadora concorrente (Claro S.A.), atualmente possui apenas oito linhas 

ativas com a operadora ré, todas na modalidade pós-pago, sendo seis 

números novos solicitados em 31/12/2014, no plano “LD Vip”, e dois 

números novos solicitados no dia 21/09/2017, no “Plano Nacional 

SmartVivo Emp”, incluídos na mesma faturas da conta sob nº 2085930987, 

cujo prazo de fidelização se iniciou a partir da ativação do plano. Em 

arremate, entende que é improcedente os pedidos inaugurais, devendo a 

parte autora ser condenada nos ônus de sucumbência. Juntou 

documentos. A seguir, a impugnação à contestação foi juntada no id. 

20732599. E os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e 

decido. A controvérsia estabelecida nos autos é matéria de direito, 

dispensando-se a necessidade da produção de outras provas. Portanto, 

com base no art. 355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, conforme o estado do processo. Os pedidos formulados na inicial 

são para: (i) cancelar as faturas emitidas após o processo de 

portabilidade realizado no mês de setembro de 2018, no valor de R$ 

3.168,27 (três mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), 

em relação aos números: a) 65-99601-6940; b) 65-99958-1283; c) 

65-99974-6593, e; d) 65-99651-0866. (ii) cancelar a multa aplicada pelo 

descumprimento do prazo de fidelidade; (iii) condenar a parte ré ao 

pagamento de danos morais pela falha na prestação do serviço e, (iv) 

repetição do indébito das quantias pagas nas faturas do plano “Smart 

Vivo”, no valor de R$ 10.028,69. Pois bem. Estabelecidos os pontos sobre 

os quais serão objetos de análises, passo a apreciar as matérias de 

fundo. I – DO CANCELAMENTO DAS FATURAS EMITIDAS APÓS A 

PORTABILIDADE. O conjunto probatório documental carreado nos autos 

demonstra que, de fato, a parte autora realizou portabilidade, no dia 06 de 

agosto de 2018, dos serviços inicialmente prestados pela parte ré para a 

empresa Claro S.A., relativamente aos seguintes números de telefone 

móvel: a) 65-99601-6940; b) 65-99958-1283; c) 65-99974-6593, e; d) 

65-99651-0866. Analisando as faturas com vencimento nos dias 17 de 

agosto de 2018 e 17 de setembro de 2018, especialmente na descrição 

“serviços contratados - Plano Nacional Smart Vivo Emp 4GB e 6GB -”, 

conclui-se que os valores cobrados nesta última fatura foram 

substancialmente menores do que a primeira, o que indica a existência de 

cobrança proporcional devido a portabilidade realizada pela parte autora 

no dia 06 de agosto de 2018 (id. 18202025 – Pág. 1), a despeito do 

período de 25 de julho de 2018 a 24 de agosto de 2018. Logo, não há 

provas da existência de cobranças, com relação aos números alhures 

mencionados, supervenientes à data da realização da portabilidade, não 

havendo o que se falar no cancelamento das faturas posteriores. Por 

outro lado, os documentos apresentados no id. 20178952 demonstram que 

a parte autora, mesmo após ter realizado a portabilidade de quatro 

números, permaneceu com outras oito linhas ativas perante a empresa ré, 

sendo esta a razão da permanência da cobrança nas faturas futuras. 

Logo, a despeito da parte autora não ter colacionado nos autos a fatura 

com vencimento no mês de outubro de 2018, as demais juntadas indicam 

somente a cobrança de valores das linhas remanescentes ativas em seu 

nome. II – DO CANCELAMENTO DA MULTA PROPORCIONAL APLICADA 

PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. Compulsando os autos, 

vislumbro no ‘contrato de permanência para serviços de voz móvel para 

pessoa jurídica’ a previsão expressa das cláusulas de fidelidade e 

aplicação de multa rescisória para hipótese de cancelamento antecipado 

(“vide” cláusulas 2ª e 3ª, respectivamente). Ora, há previsão de 24 meses 

estabelecida contratualmente, a contar da ativação do serviço contratado, 

a qual não foi observada, pois a parte autora solicitou a troca de serviços 

da empresa ré, no dia 06 de agosto de 2018, para a concorrente, Claro 

S.A., cumprindo somente dez meses de fidelidade contratual. Em razão 

disso, ensejou aplicação da multa de forma proporcional (id. 18202019). A 

cláusula de fidelização encontra respaldo no art. 59 da Resolução nº 

632/2014 da Anatel, sendo que, em caso de pessoa jurídica, o período 

pode ser livremente pactuado. Com efeito, restou incontroverso nos autos 

que a assinatura do contrato se deu no mês de setembro de 2017. 

Portanto, devido a parte autora não negar a rescisão contratual e, ainda, 

considerando que foi um ato de vontade própria, aliado, outrossim, a 

ausência de vício de vontade a macular tal rescisão, inexiste ilicitude 

praticada pela parte ré ao cobrar a multa rescisória prevista em contrato, a 

qual agiu em exercício regular do direito. Sobre o tema, trago a colação a 

mais abalizada jurisprudência, “in verbis”: “Ação declaratória e 

indenizatória. Telefonia móvel. Contrato corporativo de prestação de 

serviços. Incidência da Resolução da Anatel nº 632/2014. Cancelamento 

de contrato antes do término do prazo de permanência 24 meses. Multa 

contratual. Exigibilidade - Prazo de permanência. Faculdade de livre 

negociação com cliente corporativo (artigo 59 da Resolução 632/14). 

Regularidade da contratação. Improcedência da ação. Sentença mantida. 

(E.TJSP; Apelação Cível 1019980-04.2018.8.26.0577; Relator (a): Henrique 

Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro 

de São José dos Campos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2019; 

Data de Registro: 20/02/2019)". Nesta toada, a multa pauta-se 

exclusivamente na restituição dos valores concedidos a título de desconto 

e calculada de forma proporcional ao prazo do contrato efetivamente 

cumprido. Ainda sobre o assunto, no julgamento do RESP 1.362.084, o 

Ministro Luis Felipe Salomão reconheceu a legalidade da referida multa, 

desde que calculada de forma proporcional: "A cláusula de fidelização em 

contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) 

revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras 

aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de 

prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes. 

A referida modalidade contratual tem previsão de cláusula penal 

(pagamento de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e 

injustificada do contrato. Tem-se, assim, por escopo principal, o 

necessário ressarcimento dos investimentos financeiros realizados por 

uma das partes para a celebração ou execução do contrato (parágrafo 

único do artigo 473 do Código Civil). De outro lado, sobressai seu caráter 

coercitivo, objetivando constranger o devedor a cumprir o prazo 

estipulado no contrato e, consequentemente, viabilizar o retorno financeiro 

calculado com o pagamento das mensalidades a serem vertidas durante a 

continuidade da relação jurídica programada." Diante disso, não existindo 

irregularidade na formação do contrato e existindo previsão legal para a 

cobrança de multa, de forma proporcional, nos termos já descritos, há que 

se reconhecer que não assiste razão à pretensão autoral. III – DO PEDIDO 

DE DANOS MORAIS DECORRENTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. Em relação ao pleito indenizatório, a pretensão autoral também 

deve ser julgada improcedente. A parte autora não logrou êxito em 

demonstrar a conduta ilícita pratica pela parte ré e o nexo causalidade, 

elementos indispensáveis ao pleito indenizatório. Na realidade, consoante 

fundamentos alhures, não restou caracterizada falha na prestação de 

serviços, muito menos demonstrada eventual má-fé da parte ré e/ou 

inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

(id. 19718762). Por esta razão, improcedente são as razões invocadas da 

parte autora. IV – DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. A repetição do indébito é 

previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

a qual prevê os seguintes requisitos: (i) cobrança indevida; (ii) prova do 

pagamento, e; (iii) má-fé. Nessa vereda, além da ausência de 

comprovação da cobrança indevida, a parte autora não apresentou a 

prova do pagamento das faturas, na qual contém, supostamente, o valor 

excessivo pelo qual entende indevido e que pretende a devolução em 

dobro (repetição do indébito). Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. 

NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DE 

VALORES DESCABIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CUJA 

MANUTENÇÃO SE IMPÕE. 1. A inversão do ônus da prova nas relações de 

consumo não afasta o dever da parte autora de provar o fato constitutivo 

sobre o qual fundamenta seu direito (artigo 373, inciso I, do Novo CPC). 2. 

(...). 3 No que tange ao pleito de repetição em dobro de valores, igualmente 

não merece prosperar. Com efeito, não houve comprovação, pela autora, 

de que pagou qualquer valor após adimplir a fatura com vencimento em... 

11/11/2016. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, só possui 

direito à devolução o consumidor que pagou em excesso. APELAÇÃO 

INTERPOSTA PELA AUTORA DESPROVIDA. UNÃNIME. (Apelação Cível Nº 

70079898235, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em 11/12/2018).(TJ-RS - 
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AC: 70079898235 RS, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Data de 

Julgamento: 11/12/2018, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019)” Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial, na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito. 

Diante da sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

despesas de ingresso, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência ora arbitrados em R$ 4.115,58 (quatro mil, cento e quinze 

reais e cinquenta e oito centavos), na forma do art. 82, §2º, c.c. art. 85, 

§2º, incisos I a IV, do CPC. Consequentemente, REVOGO a antecipação da 

tutela deferida no id. 18743085. Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000428-79.2019.8.11.0013. AUTOR: 

PONTES E LACERDA COMÉRCIO DE AÇO E FERRO LTDA - ME. RÉU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. PONTES E LACERDA COMÉRCIO DE 

FERRO E AÇO LTDA – ME, nos autos qualificado, ajuizou AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA 

contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., também qualificada no processo. A 

parte autora afirma que, no mês de setembro de 2017, aderiu ao Plano 

“Smart Vivo Ilimitado”, com prazo de fidelidade de 24 meses, oferecido 

pela parte ré. Assim, as linhas: (i) 65-99601-6940; (ii) 65-99958-1283; (iii) 

65-99974-6593, e; 65-99651-0866, foram incluídas no plano, 

comprometendo-se a pagar o valor mensal de R$ 477,96 (quatrocentos e 

setenta e sete reais e noventa e seis centavos). Além disso, o referido 

plano previa a habilitação de dois novos números, com valor de R$ 196,99 

(cento e noventa e seis reais e noventa e nove centavos) cada e com 

desconto de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais), gerando uma nova 

fatura mensal no valor de R$ 226,98 (duzentos e vinte e seis reais e 

noventa e oito centavos). Todavia, apesar de ser cobrado o valor do 

serviço em relação às seis linhas, a parte autora informa que somente 

quatro linhas foram incluídas no plano, sendo elas: (i) 65-99601-6840; (ii) 

65-99958-1283; (iii) 65-99974-6593, e; (iv) 65-99651-0866. Por 

consequência, assevera que o valor da fatura de todas as linhas 

ultrapassou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês, além do fato de 

não ter recebido os dois chips adicionais pelos quais vem sendo cobrada. 

Diante do ocorrido, resolveu solicitar o cancelamento do plano 

“SmartVivo”, sendo gerado uma fatura no valor de R$ 7.958,91 (sete mil, 

novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos), a título de 

multa pelo descumprimento da fidelidade, e, apesar de ter pago a multa, 

vem recebendo cobranças pelas seis linhas telefônicas. Em ato contínuo, 

aponta que, quando foi cancelar o serviço, descobriu que as duas linhas 

que não foram incluídas no plano solicitado foram incluídas em plano 

diverso (SmartVivo Emp 4GB), contudo, no mês de setembro de 2018, 

optou por realizar a portabilidade dos números supracitados para a 

operadora Claro S.A. Ao final do exposto, requereu a concessão da tutela 

antecipada para suspender a emissão das faturas das linhas 

supracitadas em nome da parte autora, no valor de R$ 3.168,27 (três mil, 

cento e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), bem como que a 

parte ré se abstenha de incluir nos órgãos de proteção ao crédito, e, no 

mérito, o seu cancelamento definitivo, tornando-se definitiva a tutela de 

urgência. Por fim, propugnou pela declaração de inexistência de débito, 

relativamente a multa imposta para o cancelamento do serviço, no valor de 

R$ 7.958,91 (sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e um 

centavos); a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais e 

repetição do indébito, este no valor de R$ 10.028,69 (dez mil, vinte e oito 

reais e sessenta e nove centavos), relativamente as faturas pagas pelo 

plano “SmartVivo Ilimitado”. A seguir, juntou documentos. A decisão 

inaugural deferiu a tutela antecipada pleiteada (id. 18743085). Citada, a 

parte ré apresentou contestação no id. 20178952, afirmando que, no dia 

31/12/2014, a parte autora contratou dez linhas para o plano “LD Vip”, 

dentre elas seis eram novas (habilitadas) e quatro foram objeto de 

migração do contrato anterior firmado no ano de 2011, possuindo estas 

últimas os seguintes números: (i) – 65-99651-0866; (ii) 65-99974-6593; (iii) 

65-99958-1283, e; (iv) 65-99601-6840. Prossegue afirmando que, no dia 

21/09/2017, a parte autora contratou 6 (seis) linhas para o “Plano Nacional 

SmartVivo Emp”, sendo duas delas linhas novas (habilitadas) e quatro 

objeto de migração, possuindo estas últimas os seguintes números: (i) 

65-99651-0866; (ii) 65-99974-6593; (iii) 65-99958-1283, e; (iv) 

65-99601-6840 (já mencionadas anteriormente, objeto do contrato firmado 

no ano de 2011). Assim, a parte autora passou a ser titular de 12 (doze) 

números ativos, todavia, devido a portabilidade de quatro linhas para a 

operadora concorrente (Claro S.A.), atualmente possui apenas oito linhas 

ativas com a operadora ré, todas na modalidade pós-pago, sendo seis 

números novos solicitados em 31/12/2014, no plano “LD Vip”, e dois 

números novos solicitados no dia 21/09/2017, no “Plano Nacional 

SmartVivo Emp”, incluídos na mesma faturas da conta sob nº 2085930987, 

cujo prazo de fidelização se iniciou a partir da ativação do plano. Em 

arremate, entende que é improcedente os pedidos inaugurais, devendo a 

parte autora ser condenada nos ônus de sucumbência. Juntou 

documentos. A seguir, a impugnação à contestação foi juntada no id. 

20732599. E os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e 

decido. A controvérsia estabelecida nos autos é matéria de direito, 

dispensando-se a necessidade da produção de outras provas. Portanto, 

com base no art. 355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, conforme o estado do processo. Os pedidos formulados na inicial 

são para: (i) cancelar as faturas emitidas após o processo de 

portabilidade realizado no mês de setembro de 2018, no valor de R$ 

3.168,27 (três mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), 

em relação aos números: a) 65-99601-6940; b) 65-99958-1283; c) 

65-99974-6593, e; d) 65-99651-0866. (ii) cancelar a multa aplicada pelo 

descumprimento do prazo de fidelidade; (iii) condenar a parte ré ao 

pagamento de danos morais pela falha na prestação do serviço e, (iv) 

repetição do indébito das quantias pagas nas faturas do plano “Smart 

Vivo”, no valor de R$ 10.028,69. Pois bem. Estabelecidos os pontos sobre 

os quais serão objetos de análises, passo a apreciar as matérias de 

fundo. I – DO CANCELAMENTO DAS FATURAS EMITIDAS APÓS A 

PORTABILIDADE. O conjunto probatório documental carreado nos autos 

demonstra que, de fato, a parte autora realizou portabilidade, no dia 06 de 

agosto de 2018, dos serviços inicialmente prestados pela parte ré para a 

empresa Claro S.A., relativamente aos seguintes números de telefone 

móvel: a) 65-99601-6940; b) 65-99958-1283; c) 65-99974-6593, e; d) 

65-99651-0866. Analisando as faturas com vencimento nos dias 17 de 

agosto de 2018 e 17 de setembro de 2018, especialmente na descrição 

“serviços contratados - Plano Nacional Smart Vivo Emp 4GB e 6GB -”, 

conclui-se que os valores cobrados nesta última fatura foram 

substancialmente menores do que a primeira, o que indica a existência de 

cobrança proporcional devido a portabilidade realizada pela parte autora 

no dia 06 de agosto de 2018 (id. 18202025 – Pág. 1), a despeito do 

período de 25 de julho de 2018 a 24 de agosto de 2018. Logo, não há 

provas da existência de cobranças, com relação aos números alhures 

mencionados, supervenientes à data da realização da portabilidade, não 

havendo o que se falar no cancelamento das faturas posteriores. Por 

outro lado, os documentos apresentados no id. 20178952 demonstram que 

a parte autora, mesmo após ter realizado a portabilidade de quatro 

números, permaneceu com outras oito linhas ativas perante a empresa ré, 

sendo esta a razão da permanência da cobrança nas faturas futuras. 

Logo, a despeito da parte autora não ter colacionado nos autos a fatura 

com vencimento no mês de outubro de 2018, as demais juntadas indicam 

somente a cobrança de valores das linhas remanescentes ativas em seu 

nome. II – DO CANCELAMENTO DA MULTA PROPORCIONAL APLICADA 

PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. Compulsando os autos, 
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vislumbro no ‘contrato de permanência para serviços de voz móvel para 

pessoa jurídica’ a previsão expressa das cláusulas de fidelidade e 

aplicação de multa rescisória para hipótese de cancelamento antecipado 

(“vide” cláusulas 2ª e 3ª, respectivamente). Ora, há previsão de 24 meses 

estabelecida contratualmente, a contar da ativação do serviço contratado, 

a qual não foi observada, pois a parte autora solicitou a troca de serviços 

da empresa ré, no dia 06 de agosto de 2018, para a concorrente, Claro 

S.A., cumprindo somente dez meses de fidelidade contratual. Em razão 

disso, ensejou aplicação da multa de forma proporcional (id. 18202019). A 

cláusula de fidelização encontra respaldo no art. 59 da Resolução nº 

632/2014 da Anatel, sendo que, em caso de pessoa jurídica, o período 

pode ser livremente pactuado. Com efeito, restou incontroverso nos autos 

que a assinatura do contrato se deu no mês de setembro de 2017. 

Portanto, devido a parte autora não negar a rescisão contratual e, ainda, 

considerando que foi um ato de vontade própria, aliado, outrossim, a 

ausência de vício de vontade a macular tal rescisão, inexiste ilicitude 

praticada pela parte ré ao cobrar a multa rescisória prevista em contrato, a 

qual agiu em exercício regular do direito. Sobre o tema, trago a colação a 

mais abalizada jurisprudência, “in verbis”: “Ação declaratória e 

indenizatória. Telefonia móvel. Contrato corporativo de prestação de 

serviços. Incidência da Resolução da Anatel nº 632/2014. Cancelamento 

de contrato antes do término do prazo de permanência 24 meses. Multa 

contratual. Exigibilidade - Prazo de permanência. Faculdade de livre 

negociação com cliente corporativo (artigo 59 da Resolução 632/14). 

Regularidade da contratação. Improcedência da ação. Sentença mantida. 

(E.TJSP; Apelação Cível 1019980-04.2018.8.26.0577; Relator (a): Henrique 

Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro 

de São José dos Campos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2019; 

Data de Registro: 20/02/2019)". Nesta toada, a multa pauta-se 

exclusivamente na restituição dos valores concedidos a título de desconto 

e calculada de forma proporcional ao prazo do contrato efetivamente 

cumprido. Ainda sobre o assunto, no julgamento do RESP 1.362.084, o 

Ministro Luis Felipe Salomão reconheceu a legalidade da referida multa, 

desde que calculada de forma proporcional: "A cláusula de fidelização em 

contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) 

revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras 

aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de 

prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes. 

A referida modalidade contratual tem previsão de cláusula penal 

(pagamento de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e 

injustificada do contrato. Tem-se, assim, por escopo principal, o 

necessário ressarcimento dos investimentos financeiros realizados por 

uma das partes para a celebração ou execução do contrato (parágrafo 

único do artigo 473 do Código Civil). De outro lado, sobressai seu caráter 

coercitivo, objetivando constranger o devedor a cumprir o prazo 

estipulado no contrato e, consequentemente, viabilizar o retorno financeiro 

calculado com o pagamento das mensalidades a serem vertidas durante a 

continuidade da relação jurídica programada." Diante disso, não existindo 

irregularidade na formação do contrato e existindo previsão legal para a 

cobrança de multa, de forma proporcional, nos termos já descritos, há que 

se reconhecer que não assiste razão à pretensão autoral. III – DO PEDIDO 

DE DANOS MORAIS DECORRENTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. Em relação ao pleito indenizatório, a pretensão autoral também 

deve ser julgada improcedente. A parte autora não logrou êxito em 

demonstrar a conduta ilícita pratica pela parte ré e o nexo causalidade, 

elementos indispensáveis ao pleito indenizatório. Na realidade, consoante 

fundamentos alhures, não restou caracterizada falha na prestação de 

serviços, muito menos demonstrada eventual má-fé da parte ré e/ou 

inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

(id. 19718762). Por esta razão, improcedente são as razões invocadas da 

parte autora. IV – DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. A repetição do indébito é 

previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

a qual prevê os seguintes requisitos: (i) cobrança indevida; (ii) prova do 

pagamento, e; (iii) má-fé. Nessa vereda, além da ausência de 

comprovação da cobrança indevida, a parte autora não apresentou a 

prova do pagamento das faturas, na qual contém, supostamente, o valor 

excessivo pelo qual entende indevido e que pretende a devolução em 

dobro (repetição do indébito). Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. 

NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DE 

VALORES DESCABIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CUJA 

MANUTENÇÃO SE IMPÕE. 1. A inversão do ônus da prova nas relações de 

consumo não afasta o dever da parte autora de provar o fato constitutivo 

sobre o qual fundamenta seu direito (artigo 373, inciso I, do Novo CPC). 2. 

(...). 3 No que tange ao pleito de repetição em dobro de valores, igualmente 

não merece prosperar. Com efeito, não houve comprovação, pela autora, 

de que pagou qualquer valor após adimplir a fatura com vencimento em... 

11/11/2016. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, só possui 

direito à devolução o consumidor que pagou em excesso. APELAÇÃO 

INTERPOSTA PELA AUTORA DESPROVIDA. UNÃNIME. (Apelação Cível Nº 

70079898235, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em 11/12/2018).(TJ-RS - 

AC: 70079898235 RS, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Data de 

Julgamento: 11/12/2018, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019)” Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial, na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito. 

Diante da sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

despesas de ingresso, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência ora arbitrados em R$ 4.115,58 (quatro mil, cento e quinze 

reais e cinquenta e oito centavos), na forma do art. 82, §2º, c.c. art. 85, 

§2º, incisos I a IV, do CPC. Consequentemente, REVOGO a antecipação da 

tutela deferida no id. 18743085. Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito
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CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 21/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001716-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA TOSTA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001716-96.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: EDNA 

MARIA TOSTA SOUZA PARTE RÉ: EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Certifico que a impugnação ao 

cumprimento de sentença (IDs 28037550 e seguintes) foi apresentada 

tempestivamente. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 21/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000100-18.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON FLAVIO CARDOSO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000100-18.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A. REQUERIDO: WANDERSON FLAVIO 

CARDOSO ALVES. Vistos. INTIME-SE a parte autora/exequente, na 

pessoa de seu advogado (a), via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e despesas de ingresso, 

devidamente vinculada nos autos, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 

485, I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, à 

conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 21 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151518 Nr: 8662-38.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

LIMA.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 95, o exequente requereu a extinção 

do processo, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, mister discorrer que a ação tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do autor sem, contudo, onerar demasiadamente 

o requerido. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido à fl. 95 se 

mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria requerente não 

mais tem interesse no prosseguimento da presente demanda e pleiteia, 

pois, a sua extinção.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o (a) exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, 

se assim entender conveniente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

REVOGO A LIMINAR deferida às fls. 39/40.

 CONDENO o autor ao pagamento das custas e taxas judiciárias. Por outro 

lado, deixo de condenar em honorários advocatícios à vista da 

inexistência da triangularização processual.

DETERMINO a liberação do veículo FIAT/STRADA WORKING CD, placa 

OGS8624 da restrição judicial via Sistema Renajud.

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112201 Nr: 966-82.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido da autarquia ré (ref. 83), tendo em vista 

que todos os documentos e informações solicitadas por ela na referida 

petição já se encontram nos autos.

Dessa forma, considerando a inércia da requerida, HOMOLOGO o cálculo 

trazido às fls. 110/111 e, para tanto, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, DETERMINO a confecção de expediente 

administrativo, a ser remetido à Presidência do e. Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região, para a realização do pagamento da quantia em dinheiro 

equivalente a:

I – R$ 1.059,19 (mil, cinquenta e nove reais e dezenove centavos) em 

benefício de Fabricio de Almeida Teixeira e;

II – R$ 53.972,51 (cinquenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e 

cinquenta e um centavos) em benefício de Maria de Lourdes da Silva.

Expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

INTIME-SE, via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147373 Nr: 6740-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina da Silva Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme documento de fl. 222 (ref. 90), o nome da parte 

executada já foi inserido nos cadastros de restrição ao crédito. Assim, 

intimo a parte exequente para requerer o que entender cabível, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125008 Nr: 5794-24.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E J PEREIRA COMERCIO E REPRESENTACAO 

ME, Elias José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo constante do edital expedido às fls. 

188/189 (ref. 102), não tendo aportado aos autos qualquer manifestação 

das partes interessadas. Assim, intimo a parte exequente para requerer o 

que entender cabível, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129275 Nr: 7826-02.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE CANDIDO DA SILVA ME, Cleonice 

Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte executada para efetuar 

o pagamento voluntário da obrigação sem que houvesse manifestação. 

Assim, intimo a parte exequente para requerer o que entender cabível, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133984 Nr: 863-41.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Tendo em vista o teor do termo de audiência de fl. 323 (ref. 107), intimo a 

parte exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49185 Nr: 5689-91.2009.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Adriana Vilela Goulart, Luciano Vilela Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Tarcisio de Vilela Goulart, Cláudia 

Vilela Goulart Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Carlos Almeida - 

OAB:19847, WEDER DE LACERDA SILVA - OAB:18773/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weder De Lacerda Silva - 

OAB:18.773

 Em cumprimento ao despacho de fl. 476 (ref. 40), intimo o inventariante 

para requerer o que entender cabível, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144627 Nr: 5539-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grossso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S S T BRITO ME- BRITO REPRESENTAÇÕES, 

Sarita Suely Teixeira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA CRISTINA DE ÁVILA 

LEITE - OAB:17671/O

 Certifico que, tendo em vista a exceção de pré-executividade 

apresentada às fls. 103/146 (ref. 63), abro vista dos autos à Fazenda 

Pública para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128928 Nr: 7652-90.2016.811.0013

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fischer Recapagens Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor das objeções ao plano de recuperação judicial de 

fls. 675/679 (ref. 203), 681/683 (ref. 205) e 711/718 (ref. 207), intimo a 

requerente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145676 Nr: 5981-95.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ASSIS, Ana Claudia Paula de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme a juntada do Estudo Social de ref. 57 e determinação de ref. 54, 

procedo a intimação das partes para que se manifestem no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 33057 Nr: 529-90.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cordeiro do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, diante da concordância do autor (fl. 519) e a inércia da autarquia 

ré (fl. 523), HOMOLOGO o cálculo trazido às fls. 514/515 e, para tanto, 

DETERMINO a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à 

Presidência do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a 

realização do pagamento da quantia em dinheiro equivalente a:

I – R$ 71.557,49 (setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e 

quarenta e nove centavos) em benefício de Antonio Cordeiro do 

Nascimento (art. 535, § 3º, I, do NCPC), expedindo-se o precatório e 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito e;

II – R$ 2.069,38 (dois mil, sessenta e nove reais e trinta e oito centavos) 

em benefício de Antonio Manoel de Almeida (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 

405/2016-CJF), expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se 

o pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

INTIMEM-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000101-03.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ABENIZIO DE JESUS LIBERTO SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000101-03.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

ABENIZIO DE JESUS LIBERTO SA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL. Vistos. CITE-SE o réu para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [arts. 183, caput, do NCPC], 

fazendo-se constar, outrossim, a advertência a que faz menção o art. 344 

do NCPC. Após, com a juntada da resposta da autarquia, INTIME-SE o (a) 

autor (a), por meio de seus patronos constituídos nos autos, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada (NCPC, art. 350). Sem prejuízo das determinações acima, 

PROCEDA-SE a prova pericial médica e o estudo psicossocial para apurar 

o mais preciso possível a renda per capita da família da parte demandante. 

No referido estudo, a Assistente Social deverá indicar as condições da 

habitação, os móveis que o incrementam, além de outros dados que julgar 

necessários para se visualizar o padrão econômico da família. NOMEIO 

como perito o ilustre médico Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, 

CRM-MT 2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, 

Centro, CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, telefones (065) 

3624-9211 e (65) 99637-8410, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito. Assim, ARBITRO honorários periciais no valor 

de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 1º e 3º, § 1º, ambos da 

Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados 

pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora 

arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no Município de 

Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado 

no Município de Cuiabá/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

448Km da sede desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o 

“expert” percorra a distância aproximada de 896Km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

implicando ainda em gastos, pelo perito, com estadia, alimentação, entre 

outros. PROCEDA-SE a intimação das partes para que, caso queiram, 

indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, 

inciso II, do NCPC). Saliento que o perito deve comunicar previamente, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a data e o local para o início da 

realização das atividades, a fim de garantir aos assistentes das partes o 

acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar 

(NCPC, arts. 466, §2°, c/c art. 474). PROCEDA-SE estudo psicossocial na 

residência da parte requerente, pela equipe multidisciplinar deste Juízo, no 

prazo de 20 (vinte) dias. Com a juntada do relatório psicossocial, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem. DEFIRO, por fim, os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, caput, do NCPC. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 21 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000224-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA OAB - DF38457 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA OAB - DF13635 (ADVOGADO(A))

FABIO MENDONCA E CASTRO OAB - DF18484 (ADVOGADO(A))

DEBORA FERREIRA MACHADO OAB - DF40259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000224-35.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. EXECUTADO: 

MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS. Vistos. Analisando atentamente 

os autos, denota-se ser a exequente sociedade empresária limitada. A Lei 

n.º 12.153/09, ao dispor sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, elencou rol taxativo dos legitimados para figurar no polo ativo e 

passivo nos feitos em tramitação. Com efeito, em se tratando de demanda 

ajuizada contra ou por sociedade limitada, resta afastada a competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto é pessoa jurídica 

que não se enquadra no conceito de microempresa ou de empresa de 

pequeno porte, nos termos do art. 5º da Lei n.º 12.153/09. Neste 

diapasão: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. SOCIEDADE LIMITADA. JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. Os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública são incompetentes para processamento e julgamento de 

processos em que figure como parte sociedade limitada. Exegese do 

artigo 5.º da Lei n.º 12.153/09. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70074945254 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi 

Beck, Data de Julgamento: 26/09/2017, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017). Assim sendo, ACOLHO 

os embargos de declaração opostos em ID n.º 24313283 e, 

consequentemente, TORNO sem efeito a decisão exarada em ID n.º 

24116149 No mais, INTIME-SE a exequente, por intermédio de seus 

advogados, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito. CUMPRA-SE. 

EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 21 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

OTO BAHIA JUNIOR OAB - RJ184215 (ADVOGADO(A))

AQUILES TADEU GUATEMOZIM OAB - SP121377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002498-69.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: JBS S/A REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA 

Vistos. J. B. S. S/A, devidamente qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO c/c PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, contra o MUNICÍPIO DE PONTES E 

LACERDA, também qualificado. Em síntese, afirma o autor que em sofreu a 

imposição de penalidade administrativa por ato da Secretaria Municipal de 

Agropecuária e Meio Ambiente de Pontes e Lacerda, em razão de suposto 

dano ambiental. Detalha, outrossim, que o auto de infração nº 227/2018 

contém vícios que o inquinam de nulidade, eis que ( i ) lavrado por 

autoridade incompetente; ( ii ) existência de vício de motivação; ( iii ) 

ausência de dano ao meio ambiente e; ( iv ) comunicação da ocorrência do 

evento ao órgão licenciador. Por tais motivo, requer a concessão de tutela 

provisória de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do crédito 

tributário representado pelo auto de infração nº 227/2018 e, ao final, a 

procedência do pedido para o fim de declarar a nulidade do mencionado 

ato administrativo. Juntou documentos de Id. 22128946 - Pág. 1 a Id. 

22130241 - Pág. 2. Em decisão encartada em Id. 22207910, deferiu-se o 

pedido de concessão da tutela provisória de urgência para o fim de 

determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado 

pelo Auto de Infração nº. 227/2018, bem como a prática de condutas 

destinadas à cobrança da dívida. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação em Id. 23728750, arguindo que detém 

competência comum para o exercício de atos fiscalizatórios e que a 

conduta protagonizada pelo autor efetivamente provocou lesão ao meio 

ambiente. Na sequência dos atos processuais, a parte autora ofertou 

réplica à contestação em Id. 24616470. É o relatório. Fundamento e decido. 

As questões suscitadas e controvertidas nos autos constituem matérias 

que prescindem da produção de prova não documental, motivo pelo qual o 

feito comporta pronto julgamento, nos termos dos artigos 354 e 355, 

ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria “sub judice” 

não demanda a produção de outras provas e já se encontra nos autos a 

necessária prova documental. A esse respeito, oportuna é a orientação 

do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “O Superior Tribunal de Justiça 

tem orientação firmada de que não há cerceamento de defesa quando o 

julgador considera dispensável a produção de prova (art. 330, I, do CPC), 

mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de 

seu convencimento” (STJ; Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; j.05/12/13; AgRg 

no AREsp 423659). No mesmo sentido: “...Nos termos da reiterada 

jurisprudência desta Corte Superior, 'a tutela jurisdicional deve ser 

prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a 

compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de 

decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo 

com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, 

hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide' e que 'o magistrado tem o poder-dever de 

julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para 

a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental 

acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e 

instruir seu entendimento' (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 

de 17/05/99)” (STJ; Rel. Min. JOSÉ DELGADO; j.13/09/05; AgRg nos EDcl 

no Ag 664359). Traçadas tais premissas, passo, pois, a análise das teses 

suscitadas pelas partes. Da competência para a imposição de sanção 

administrativa. A parte autora afirma, dentre outras teses defensivas, que 

o órgão municipal seria incompetente para a imposição de sanção 

administrativa por infração às normas ambientais, uma vez que o órgão 

legitimado à concessão do licenciamento ambiental é a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente (SEMA), o que atrairia a competência 

fiscalizatória. Em contrapartida, o requerido defende que por meio de uma 

interpretação sistemática da Constituição Federal, a competência para o 

exercício da fiscalização de condutas potencialmente degradadoras do 

meio ambiente seria comum, ou seja, todos os entes da Federação 

poderiam validamente exercer atos fiscalizatórios. Pois bem. Ao se 

compulsar atentamente os elementos de prova engendrados os autos, 

verifica-se que o licenciamento ambiental da atividade empresarial 

desenvolvida pelo autor foi concedido pela Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente, conforme se denota do exame do documento anexado em Id. 

22128978. Outrossim, é possível concluir que o órgão ambiental estadual 

(SEMA) efetivamente exerceu o poder de policial, por meio de fiscalização, 

em decorrência da notícia do rompimento da “lagoa facultativa”, ocorrido 

em 7 de novembro de 2018, conforme se verifica do exame do auto de 

inspeção e notificação de Id. 22128960. Deste modo, em razão de um 

único evento o autor sofreu atos de fiscalização por parte de dois órgãos 

ambientais distintos, quais sejam, da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (SEMA) e da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio 

Ambiente (SEMAGRO). Logicamente, a despeito da ampla proteção 

dispensada pela Constituição Federal ao meio ambiente, deve ser 

rechaçada a possibilidade de imposição cumulativa de sanções 

administrativas pelos entes da Federação. Nesse quadrante, esse 

aparente conflito de competência é solucionado pelo artigo 17 da Lei 

Complementar 140/2011. De acordo com mencionado dispositivo legal, a 

lavratura do auto de infração compete ao órgão ambiental responsável 

pelo licenciamento da atividade empresarial, resguardando, entretanto, a 

competência subsidiária dos demais órgãos ambientais na hipótese de 

inércia do legitimado. Para uma melhor exposição, transcrevo “ipsis litteris” 

o texto legal: Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou 

autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar 

auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a 

apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo 
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empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. (...) § 3º O disposto 

no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da 

atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e 

atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de 

recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o 

auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de 

licenciamento ou autorização a que se refere o caput. Outro não é o 

entendimento da jurisprudência dos nossos tribunais: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. 

TEMPESTIVIDADE DO APELO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO PRAZO 

LEGAL. COMPETÊNCIA DA FEPAM PARA A LAVRATURA DO AUTO DE 

INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE. RESPONSABILIDADE 

ADMINISTRATIVA SUBJETIVA CONFIGURADA. 1. Não há falar em 

intempestividade do recurso, considerando que interposto dentro do prazo 

legal previsto no art. 508 do CPC. 2. A LC 140/2011 disciplinou que apenas 

um dos Entes Federativos pode exigir o licenciamento de determinada 

atividade. Por outro lado, no tocante à fiscalização e apuração de 

infrações, a lei complementar permitiu que todos os entes públicos possam 

realizar tais funções, desde que, obviamente, não ocorra bis in idem na 

aplicação de penalidade. Hipótese dos autos em que apenas a FEPAM 

autuou a empresa, não havendo qualquer irregularidade no auto de 

infração. 3. A responsabilidade ambiental administrativa, diferentemente da 

civil, exige a comprovação de dolo ou culpa e do nexo causal entre o agir 

(ou não agir) do infrator e o dano causado. Precedentes do STJ. 4. Na 

hipótese em concreto, em que pese a parte autora alegar ocorrência de 

caso fortuito, não há nos autos mínima prova da ocorrência de fato 

imprevisível ou extraordinário apto a afastar sua responsabilidade. 5. O 

conjunto... probatório colacionado ao feito demonstra, forma inequívoca, a 

ocorrência de vazamento de petróleo bruto, no dia 26/01/2012, durante o 

processo de descarregamento do navio tanque Elka Aristolle, na cidade de 

Tramandaí, decorrente de abertura de válvula de segurança, situação que 

culminou no derramamento de quantidade expressiva de produto altamente 

poluente no oceano, havendo, no mínimo, conduta negligente apta a 

ensejar a responsabilização da empresa recorrente pelo dano ambiental 

verificado. 6. Na fixação da multa já foram observadas as circunstâncias 

atenuantes, considerando a efetivação de todos os esforços para 

minimizar os danos ambientais, bem como posterior monitoramento de toda 

área afetada, mas também foram observadas as circunstâncias 

agravantes, caracterizada na reincidência em acidentes da mesma 

natureza, bem como na gravidade do fato, sopesada a extensão do dano 

ambiental, e a situação econômica do ofensor, de modo que atendidos os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nessa perspectiva, 

embora a multa tenha sido fixada no valor de R$ 1.190.768,00, o que, 

prima facie, poderia se apresentar exorbitante, há que se considerar que 

já observadas todas as agravantes e atenuantes quando de seu 

arbitramento, também não se olvidando do caráter nitidamente... 

pedagógico e sancionador da pena imposta. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70081111726, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado 

em 23/05/2019). (TJ-RS - AC: 70081111726 RS, Relator: Luiz Felipe 

Silveira Difini, Data de Julgamento: 23/05/2019, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/05/2019) 

ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA – VAZAMENTO DE ÓLEO 

– A CETESB é competente para aplicar a infração – A LC nº 140/2011 

permite a imposição de multa por qualquer dos colegitimados, desde que o 

órgão ambiental licenciador permaneça inerte – A responsabilidade é 

objetiva – Ainda que se adote a responsabilidade subjetiva, configurou-se 

a infração – Ausentes vícios a macular a multa – O valor imposto pela 

infração atendeu ao disposto na lei – Ausentes requisitos para a 

concessão da pena de advertência e da redução do artigo 101 do Decreto 

Estadual nº 8.468/76 – A hipótese não se enquadra na previsão do artigo 

139 do Decreto nº 6.514/2008 – Não comprovada ilegalidade na 

classificação da multa – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10052546420148260286 SP 1005254-64.2014.8.26.0286, Relator: Moreira 

Viegas, Data de Julgamento: 07/04/2016, 1ª Câmara Reservada ao Meio 

Ambiente, Data de Publicação: 07/04/2016) Trocando em miúdos, como o 

órgão ambiental estadual não permaneceu inerte no exercício de seu 

poder de policial, e, sendo dele (órgão estadual) a competência para o 

licenciamento da atividade empresarial exercida pelo autor, o auto de 

infração lavrado pela Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio 

Ambiente de Pontes e Lacerda (SEMAGRO) apresenta vício subjetivo 

insanável, a teor do art. 17, §3º, da LC 140/2011. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de DECRETAR a nulidade 

do Auto de Infração nº. 277/2018 da lavra da Secretaria Municipal de 

Agropecuária e Meio Ambiente de Pontes e Lacerda (SEMAGRO). ISENTO 

o réu do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos da 

Lei Estadual nº 7.603/2001. Outrossim, CONDENO-O ao pagamento de 

honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por 

cento) do valor atualizado atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, I a 

IV, do NCPC. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. DEIXO de submeter a sentença 

ao reexame necessário, uma vez que o valor da condenação não 

ultrapassa os 100 (cem) salários mínimos (art. 496, §3º, inciso III, do 

NCPC). Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Pontes e Lacerda, 21 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001018-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001018-56.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A RODOMAX COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA., devidamente qualificada nos autos, ajuizou a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

OBRIGAÇÃO DE FAZER e INDENIZATÓRIA, contra ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., também qualificada. Em 

suma, narra a autora que em 5 de setembro de 2018 recebeu a visita de 

prepostos da requerida informando-lhe sobre a existência de fraude no 

medidor de energia e sobre a necessidade de substituição do aparelho por 

conta de uma perfuração na parte interna. Informa que nessa ocasião o 

equipamento foi removido e a requerida emitiu cobrança do valor R$ 

17.156,31 (dezessete mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e um 

centavos). Todavia, refuta a autora a prática de qualquer fraude e justifica 

o consumo inferior nos meses compreendidos de agosto de 2017 a 

setembro de 2018, ao fato de que o imóvel se encontrava desocupado. 

Por tais argumentos, requereu a concessão de tutela provisória de 

urgência para que o fornecimento de energia elétrica fosse reestabelecido 

e a imposição de obrigação de não fazer à requerida, consistente na 

abstenção de atos de cobrança da dívida e condenação por danos 

morais. Juntou os documentos colacionados em Id. 19180829 - Pág. 1 a Id. 

19190207 - Pág. 2. Recebida a petição inicial em decisão encartada em Id. 

19222041, deferiu-se o pedido de concessão de tutela provisória de 

urgência e se aprazou data para a realização de audiência de conciliação. 

Sem a composição das partes (Id. 21183782), a requerida apresentou 

contestação em Id. 21744531 defendendo a legalidade da cobrança, a 

qual foi precedida de procedimento administrativo no qual se garantiu à 

autora o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como se 

constatou, por meio de perícia técnica, a adulteração do equipamento 

medidor de energia. Apresentou os documentos de Id. 21744532 - Pág. 1 e 

Id. 21745144 - Pág. 3. Na sequência dos atos processuais, a autora 

ofertou réplica à contestação em Id. 24520631. É a suma do necessário. 

Fundamento e decido. As questões suscitadas e controvertidas nos autos 

constituem matérias que prescindem da produção de prova não 

documental, motivo pelo qual o feito comporta pronto julgamento, nos 

termos dos artigos 354 e 355, ambos do Código de Processo Civil, uma 

vez que a matéria “sub judice” não demanda a produção de outras provas 

e já se encontra nos autos a necessária prova documental. A esse 

respeito, oportuna é a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada de que não há 

cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a 
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produção de prova (art. 330, I, do CPC), mediante a existência nos autos 

de elementos hábeis para a formação de seu convencimento” (STJ; Rel. 

Min. HERMAN BENJAMIN; j.05/12/13; AgRg no AREsp 423659). No mesmo 

sentido: “...Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte Superior, 'a 

tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos 

que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões 

determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que 

deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em 

direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de 

defesa pelo julgamento antecipado da lide' e que 'o magistrado tem o 

poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização 

de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o 

acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante 

para nortear e instruir seu entendimento' (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. 

Vicente Leal, DJ de 17/05/99)” (STJ; Rel. Min. JOSÉ DELGADO; j.13/09/05; 

AgRg nos EDcl no Ag 664359). Traçadas tais premissas, passo, pois, a 

análise das teses suscitadas pelas partes. O ponto nevrálgico da 

discussão posta em juízo reside na legalidade da cobrança efetuada pela 

requerida e na higidez do procedimento administrativo de apuração da 

suposta fraude do equipamento medidor de energia elétrica instalado no 

imóvel de propriedade da autora. Em sendo assim, compulsando-se 

detidamente os elementos de prova encartados nos autos, constata-se 

que por ocasião da inspeção realizada por prepostos da requerida em 5 

de setembro de 2018, a autora foi devidamente notificada por meio de 

preposto (Cristina) acerca da constatação de irregularidade no 

equipamento medidor de energia elétrica capaz de configurar fraude, de 

sua retirada e da data aprazada para a realização de perícia técnica, 

conforme exame do documento colacionado ao Id. 21745144 (TOI). 

Importante salientar que a representante da autora, apesar de se recusar 

a assinar o “Termo de Ocorrência e Inspeção” (TOI), conforme consignado 

no documento, acompanhou o procedimento adotado pelos prepostos da 

requerida. Tanto é assim, que a petição inicial detalha que a autora foi 

informada sobre o procedimento realizado em 5 de setembro de 2018, 

apesar de afirmar que não teve oportunidade de “chamar uma pessoa 

especializada para constatar a suposta fraude alegada” (sic). Entretanto, 

importante esclarecer que em 5 de setembro de 2018 o equipamento 

medidor de energia elétrica foi retirado para ser submetido a exame 

técnico posterior, sendo a requerente devidamente notificada de acordo 

com o documento de Id. 21745144. Deste modo, o fato de supostamente a 

autora ser impedida de acessar o aparelho na data de sua retirada em 

nada prejudicou o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório no 

procedimento administrativo deflagrado pela requerida, na exata medida 

em que a prova técnica que a requerida colacionou à contestação foi 

produzida em momento posterior, e a autora foi devidamente intimada para 

se defender. Outrossim, verifica-se que o exame pericial que constatou a 

existência de irregularidades no equipamento medidor de energia elétrica 

foi realizado por órgão oficial (IPEM-MT). Em citado laudo pericial, que se 

encontra colacionado ao Id. 21745142, lê-se expressamente: “O medidor 

não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico 

acima referenciado. Medidor apresenta jumper externo entre Linha e 

Carga.” (...) “O medidor encontra-se com furo na base.” No mais, mediante 

a juntada do “Termo de Ocorrência e Inspeção” de Id. 21745144, a 

requerida demonstrou que oportunizou à autora o exercício da ampla 

defesa e contraditório, de modo que a prova da violação do equipamento 

não foi produzida de maneira unilateral. Nessa linha de raciocínio, trago à 

baila as ementas de julgados proferidos pelo e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e pela Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, os quais espalham o entendimento sobre a 

legalidade da cobrança retroativa quando assegurado o direito à defesa 

ao usuário do serviço e a comprovação da fraude por meio da produção 

de exame pericial por órgão oficial. Vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR 

DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE 

PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência 

de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da 

Resolução Normativa nº 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de 

desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se 

desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia 

realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e 

Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela cliente, juntou aos autos as 

fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou 

memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho 

mostrando que o consumo entre 04.2014 e 08.2017 era de “0kWh” e que 

após a inspeção passou a ser maior que 100kWh, justificando a cobrança 

realizada no presente feito.” (N.U 1001912-02.2018.8.11.0002, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 

18/12/2019) EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE 

– FATURA DEVIDA – JUNTADA DE TOI ASSINADO PELO CONSUMIDOR – 

LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – LEGALIDADE 

DO PROCEDIMENTO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O registro irregular do real consumo 

pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a 

concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que 

dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do 

enriquecimento sem causa. Comprovada a irregularidade no sistema de 

medição mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual 

fora confeccionado na presença do consumidor, não há se falar em 

prática de ato ilícito pela recorrida, pois age a concessionária de energia 

no exercício regular de seu direito, ainda mais quando segue as normas 

da ANEEL. Não restando comprovada a existência de ato ilícito de rigor a 

improcedência da pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (N.U 1000653-52.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no 

DJE 28/11/2019) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –COMPROVAÇÃO 

DO CUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO – COBRANÇA DEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - 

RECURSO DA ENERGISA PROVIDO. 1. A Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL indica os procedimentos que devem ser adotados pelas 

Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis 

irregularidades no consumo de energia elétrica, e havendo o devido 

cumprimento do procedimento, a cobrança é legal. (N.U 

1001134-96.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) Diante desse 

panorama, conclui-se que a requerida adotou todas as providências 

preconizadas nos arts. 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010, 

demonstrando a legalidade do procedimento de recuperação de consumo 

de energia elétrica. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do NCPC. Consequentemente, REVOGO a decisão de Id. 19222041 que 

concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada na exordial. Em 

decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte autora no 

pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários 

advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado 

atribuído à causa, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. 

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 21 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 205615 Nr: 10973-31.2019.811.0013
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA - OAB:355024, Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554-O

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de EDER 

ORTIZ LIMA com relação aos delitos tipificados no artigo 217- A, caput, 

c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal; artigo 147, caput, 

do Código Penal; artigo 240 e 241-B, ambos da Lei Federal n° 8.069/1990, 

na forma do art. 69 do Código Penal.

A denúncia foi recebida, tendo sido os acusados citados e às fls. 188/190 

aportou aos autos resposta à acusação apresentada pela Defensoria 

Pública, nos moldes do artigo 396-A, do CPP.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

Indefiro os pedidos da Defesa, descritos à fl. 106, em razão da 

necessidade de maior dilação probatória, que será oportunizada por 

ocasião da audiência de instrução.

 Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05 DE 

MARÇO DE 2019, às 14h00min.

Consigno que tanto o Ministério público quando a Defesa arrolaram o 

número legal de testemunhas.

REQUISITE-SE O RÉU.

Intimem-se as vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 205184 Nr: 10720-43.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Domingues 

Fernandes - OAB:13.384, PAULO LINO DA SILVA - OAB:25926/O

 Vistos, etc.

Recebida a denúncia em face de VILSON DUARTE DA SILVA, pela prática, 

em tese, do crime descrito no art. 311, caput, do Código Penal, consta às 

fls. 122/124 resposta à acusação com arguição de preliminares.

 O Ministério Público se manifestou às fls. 129/130, pugnando pela regular 

tramitação do feito.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

Consigno que após analisar detidamente os autos, percebe-se que os 

argumentos apontados pela defesa em sede de preliminares, se 

confundem com o próprio mérito da ação penal, razão pela qual razão pela 

qual, como tal serão oportunamente valorados.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 DE 

FEVEREIRO DE 2020, às 15h30min.

REQUISITE-SE O RÉU.

Caso tenha sido apresentado por alguma das partes, rol de testemunhas 

em número superior ao previsto em lei, desde já restrinjo as intimações 

aos primeiros nomes apontados até o máximo legal, do qual se excluem as 

vítimas e aqueles que não prestam compromisso.

Intimem-se as testemunhas, Ministério Público e Defesa constituída.

 Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca, com prazo de 45 dias para cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 173243 Nr: 6131-42.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves Cordeiro, Leandro Oliveira da 

Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Vistos, etc.

DETERMINO à Secretaria que enviem os autos ao cartório distribuidor para 

inclusão dos nomes de ERISVAN DA SILVA SOUZA e ROBSON RICARDO 

DA SILVA LOURENÇO, como partes no processo.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação das 

alegações finais pertinentes.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177610 Nr: 7967-50.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Luiz Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da defesa para ciência/manifestação 

acerca dos documentos juntados pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201449 Nr: 8898-19.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERT PEREZ ZEBALLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:14325/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da defesa para que apresente suas 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 195354 Nr: 5788-12.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magdieldo dos Santos Silva, Arlindo Portilho 

Sobrinho, Sérgio Conceição Portilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON DE ALMEIDA 

MARQUES - OAB:19732/O, Pedro Paulo Silva Macedo - OAB:18079/0

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de Arlindo 

Portilho Sobrinho, Sérgio Conceição Portilho e Magdieldo dos Santos Silva.

Consta às fls. 788/842, resposta a acusação oferecida pela Defesa do 

réu Magdieldo dos Santos Silva.

Às fls. 1776/1780 aportou ao presente feito pedido da Defesa de Arlindo 

Portilho Sobrinho, pugnando pelo declínio da competência por parte deste 

juízo.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido às fls. 

1805/1807.
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É o relatório. Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifica-se que a restrição da liberdade das vítimas 

do roubo cessou na região do assentamento Barra do Marco, localizado 

nas proximidades do Campus da Unemat, nesta Comarca.

Assim, a pretensão defensiva não comporta acolhimento, pois o roubo 

com restrição da liberdade da vítima possui caráter permanente, visto que 

a execução do delito se protrai por todo o tempo da restrição da liberdade.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO e declaro a competência deste juízo 

para processamento do feito.

Considerando que foi veiculado em site de notícias deste Estado, em 

14/12/2019, a suposta morte do denunciado SÉRGIO CONCEIÇÃO 

PORTILHO (filho de Rosa Maria Godoi Conceição e Porfírio Veiga Portilho, 

inscrito no CPF nº 032.153.941-97) em razão de confronto com policiais na 

cidade de Porto Esperidião/MT, DETERMINO se oficie ao CARTÓRIO DE 2º 

OFÍCIO DESTA COMARCA E AO CARTÓRIO DE PORTO ESPIRIDIÃO, PARA 

QUE INFORMEM ACERCA DO ÓBITO DO RÉU, no prazo de 02 dias a contar 

do recebimento do ofício, VISTO TRATAR-SE DE AÇÃO PENAL COM 

OUTROS PRESOS.

Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos COM 

URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54743 Nr: 281-85.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Souza Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Desta feita, o grande lapso temporal transcorrido entre a ocorrência dos 

fatos, a propositura da ação e este momento de instrução do feito, indicam 

de acordo com a praxe forense, a possibilidade de algumas das 

testemunhas terem mudado de endereço, o que acabaria por frustrar a 

regular tramitação do feito.

Deste modo, visando sanear os autos e garantir eficácia prática aos atos 

judiciais, determino que sejam os autos remetidos ao Ministério Público 

desta Comarca para que, em 10 dias, manifeste-se acerca do atual 

paradeiro das pessoas constantes do rol oferecido por ocasião da 

propositura da ação.

Havendo testemunhas arroladas pela defesa, proceda-se de igual forma.

Após, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184697 Nr: 14-98.2019.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Souza Fernandes, Jeferson Rodrigo 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/O, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Prov. 52/CGJ/MT, abro vistas ao 

advogado Pedro Paulo Silva Macedo para que apresente as contrarrazões 

em relação ao denunciado Rogério Souza Fernandes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 193019 Nr: 4623-27.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Webner Severino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Trata-se de ação penal na qual o réu WEBNER SEVERINO DOS SANTOS 

foi condenado em 15/10/2019.

Quando intimado da sentença condenatória o réu manifestou desejo de 

recorrer da sentença.

À fl. 280 está acostada manifestação da Defesa do acusado informando a 

renúncia ao mandato outrora outorgado e pugnando pela intimação do réu 

para constituir novo advogado.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, verifica-se que o advogado constituído não notificou 

seu cliente sobre a renúncia ao mandato que lhe foi concedido, conforme 

disposto no §3°, do art. 5º, da Lei nº 8.906/1994.

Consigno que a relação entre advogado e cliente é de natureza particular 

e cabe ao causídico a notificação acerca da renúncia ao mandato, e não 

ao Poder Judiciário.

Assim, INDEFIRO o pedido da Defesa e consoante o artigo acima 

mencionado, DETERMINO seja novamente intimado para apresentação das 

devidas razões ao recurso de apelação no prazo legal.

Subsistindo a inércia e configurado abandono do processo, desde já 

arbitro multa em 1 salário mínimo destinado ao FUNAJURIS. Expeça-se o 

necessário para cobrança e protesto, encaminhando-se ofício à OAB local 

e Subseção Cuiabá para ciência de eventuais providências.

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-33.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FLORES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000099-33.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:MARLENE 

FLORES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMARAL 

AUGUSTO DA SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: Estado do Mato Grosso, 

representado pela Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 03/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010748-11.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para retirar a certidão de dívida na 

Secretaria do Juizado, no prazo de 10(dez) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004312-19.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RIBEIRO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 393 de 569



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1004312-19.2019.8.11.0013. REQUERENTE: APARECIDO RIBEIRO DA 

SILVA FILHO REQUERIDO: DETRAN MT Vistos, etc. Tendo em vista a 

natureza da ação, de ofício determino a inclusão do ESTADO DE MATO 

GROSSO no polo passivo da presente ação. O Enunciado 1, aprovado no 

XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso, dispõe 

que “a critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Considerando 

que o ente federativo réu já se manifestou em outros feitos informando o 

desinteresse na realização da audiência de conciliação, deixo de 

designá-la. Determino a CITAÇÃO da parte ré, pela via eletrônica (sistema 

PJe), para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (analogia 

ao art. 7º da Lei 12.153/09). Cancele-se a audiência designada. PONTES E 

LACERDA, data da assinatura digital. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004617-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DIAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004617-03.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JOSEFINA DIAS DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. No mesmo sentido é o Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A sentença 

homologatória de conciliação ou transação, dispensa a intimação das 

partes e de seus patronos, procedendo-se ao arquivamento imediato do 

feito”. Se se tratar de acordo parcelado, em caso de inadimplemento 

poderá a parte credora requerer o desarquivamento e cumprimento da 

sentença nos próprios autos. Ao arquivo, com baixa. PONTES E 

LACERDA, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002876-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SUELLEN SOUZA BORNAGHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002876-25.2019.8.11.0013. REQUERENTE: LUANA SUELLEN SOUZA 

BORNAGHI REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. No mesmo sentido é o 

Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso: “A sentença homologatória de conciliação ou transação, dispensa 

a intimação das partes e de seus patronos, procedendo-se ao 

arquivamento imediato do feito”. Se se tratar de acordo parcelado, em 

caso de inadimplemento poderá a parte credora requerer o 

desarquivamento e cumprimento da sentença nos próprios autos. Ao 

arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002532-44.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEU RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO MUNDIM OLIVEIRA OAB - MT22817/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002532-44.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ILDEU RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se alvará para 

levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada nos autos, se 

necessário. Determino a liberação de todas as penhoras em excesso e 

restrições oriundas destes autos. Após, ao arquivo, com baixa. PONTES E 

LACERDA, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito Estado do Mato 

Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Pontes e Lacerda / (PJE) 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA Alvará 

Eletrônico n° 580557-0 / 2020 Terça-feira, 21 de Janeiro de 2020 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2019 Tipo de 

Procedimento: Processo Número Único 1002532-44.2019.811.0013 

Requerente: ILDEU RODRIGUES DA SILVA Advogado: JOAO OTAVIO 

MUNDIM OLIVEIRA Requerido: Loja Renner s/a Advogado: THIAGO 

MAHFUZ VEZZI Beneficiário: ILDEU RODRIGUES DA SILVA Conta Judicial 

1300122399263 Valor: R$ 3.508,42 (três mil e quinhentos e oito reais e 

quarenta e dois centavos) Autorizado: JOAO OTAVIO MUNDIM OLIVEIRA 

CPF/CNPJ: 015.717.201-54 Data de Emissão: 21/01/2020 Titular Conta 

JOAO OTAVIO MUNDIM OLIVEIRA CPF/CNPJ Titular Conta 015.717.201-54 

Banco Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 2480 187992 Forma 

Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta 

Usuário: ELMO LAMOIA DE MORAES Status: Assinado pelo Juiz 

Mensagem: Assinado pelo Juiz, aguardando Relatório. Assinado 

Eletronicamente por Dr ELMO LAMOIA DE MORAES Pontes e Lacerda/ 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA Este 

documento é somente informativo.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000260-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI AVELINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000260-14.2018.8.11.0013. REQUERENTE: SIRLEI AVELINA FERREIRA 

REQUERIDO: CAB PONTES E LACERDA LTDA Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se alvará para 

levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada nos autos, se 

necessário. Determino a liberação de todas as penhoras em excesso e 

restrições oriundas destes autos. Após, ao arquivo, com baixa. PONTES E 

LACERDA, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito Estado do Mato 

Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Pontes e Lacerda / (PJE) 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA Alvará 

Eletrônico n° 580562-7 / 2020 Terça-feira, 21 de Janeiro de 2020 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2018 Tipo de 

Procedimento: Processo Número Único 1000260-14.2018.811.0013 

Requerente: SIRLEI AVELINA FERREIRA Advogado: RAMAO WILSON 

JUNIOR Requerido: CAB Pontes e Lacerda LTDA Advogado: MARLON 

HUDSON MACHADO Beneficiário: SIRLEI AVELINA FERREIRA Conta 

Judicial 300108265956 Valor: R$ 501,34 (quinhentos e um reais e trinta e 

quatro centavos) Autorizado: RAMAO WILSON JUNIOR CPF/CNPJ: 

650.078.241-00 Data de Emissão: 21/01/2020 Titular Conta RAMAO 

WILSON JUNIOR CPF/CNPJ Titular Conta 650.078.241-00 Banco Agência 

Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 1457 91669 Forma Liberação Crédito no 

BB Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: ELMO 

LAMOIA DE MORAES Status: Assinado pelo Juiz Mensagem: Assinado 

pelo Juiz, aguardando Relatório. Assinado Eletronicamente por Dr ELMO 

LAMOIA DE MORAES Pontes e Lacerda/ (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PONTES E LACERDA Este documento é somente informativo.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67650 Nr: 1014-72.2015.811.0014

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Código - 67650

VISTO,

Trata-se investigação de ato infracional contra o adolescente T.M.M. por 

ter cometido ato infracional análogo à conduta tipificada no artigos 33 e 35, 

da Lei Federal n° 11.343/06.

É o relatório.

Decide-se.

Conforme consta na qualificação o adolescente atingiu a maioridade penal 

e civil, a luz dos art. 27 do Código Penal e 5o do Código Civil de 2002.

 O adolescente nasceu em 17/08/2000 e, assim, conta hoje com mais de 

18 anos.

 Nos termos do art. 121, § 5º do ECA, não persiste a pretensão 

socioeducativa quando o adolescente atinge a maioridade.

Deste modo, declaro Extinta a Punibilidade de T.M.M., em virtude de ter 

atingido a maioridade, conforme art. 121, § 5º do ECA.

 Diante da atuação do nobre causídico nomeado às fls. 57, FIXO os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, em 03 URH.

 Intime-se. Cientifique-se.

Transitada em julgada a sentença e procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Poxoréu – MT, 02 de setembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 83280 Nr: 544-02.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Vraz de Souza, Airton Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clademir Romeu de Lima - 

OAB:MT 20072/O

 Código n. 83280.

Vistos.

Nos termos do artigo 108, §1°, do Código de Processo Penal, ratifico os 

atos processuais já praticado.

Considerando a juntada da missiva (fls. 209/211), determino que se abra 

vista as partes para fins de memoriais finais, no prazo de 05 dias, 

iniciando-se pelo Ministério Público e após a defesa.

Feito isso, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-87.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON PEREIRA DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

ELTON PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN MIRANDA PEREIRA DA SILVA OAB - MT22911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE MARTINS DE PAULA FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000005-87.2017.8.11.0014. REQUERENTE: ELTON PEREIRA DA SILVA - 

ME, ELTON PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ROSILENE MARTINS DE 

PAULA FERREIRA VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento de 

sentença intentado por ELTON PEREIRA DA SILVA em face de ROSILENE 

MARTINS DE PAULA FERREIRA, todos devidamente qualificados nos 

autos. INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 29 de abril de 2019. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-23.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER EDIVALDO OLIVEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000190-23.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:WALTER 

EDIVALDO OLIVEIRA DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 
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BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Poxoréo Data: 06/04/2020 Hora: 13:00 

, no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO 

- MT - CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 3/2020-CNPar

 O Doutor Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos da Instrução Normativa n. 02/2015-PRES e 

Instrução Normativa nº 05/2019-PRES, subscrita pelo Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Presidente Carlos Alberto Alves da Rocha .

CONSIDERANDO que a servidora Maria Margareth Dias de Castro, 

matrícula 4144, Técnica Judiciária PTJ, designada Gestora Judiciária 

Substituta, estará afastada de suas funções por motivo de férias, no 

período de 20/01/2020 a 28/01/2020;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidor(a) Jéssica Maria Pinho da Silva, matrícula n. 35.762, 

Analista Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária , no 

período de 20/01/2020 a 28/01/2020;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 20 janeiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52424 Nr: 1713-74.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELON ALVES DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERTON MARCOS TAVARES 

COLEHO - OAB:6922/TO, NÁDIA LICE CARVALHO - OAB:10680/MA

 PROCESSO Nº: 1713-74.2013.811.0033

CÓDIGO: 52424

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: SUELON ALVES DA MOTA

DESPACHO

Visto.

Visando a inquirição das testemunhas que ainda não foram ouvidas, 

designo audiência instrutória em continuação para o dia 14/04/2020, às 

14h00.

Intimem-se os advogados constituídos a fim de que compareçam no ato, 

sob pena de eventual ausência ser comunicada a OAB.

No mais, intimem-se as testemunhas. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Providencie-se o necessário.

São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26463 Nr: 336-73.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA MARIA MENDES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 336-73.2010.811.0033

CÓDIGO: 26463

REQUERENTE: OLINDA MARIA MENDES DE CAMPOS

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

 DESPACHO

Visto.

Visando adequar a pautar, redesigno a audiência preteritamente 

designado nos autos em epigrafe, para o dia 04/02/2020, às 13h00.

Intimem-se.

São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8089 Nr: 2156-74.2003.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA EBENEZER LTDA., IEDA HUBNER 

BUSS, NELSON HUBNER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Visto.

Antes de analisar o pedido do exequente, intime-se o executado para 

manifestação, em 5 (cinco) dias, acerca dos documentos juntados às f. 

166/168 e voltem para decisão acerca do pedido de f. 165.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56180 Nr: 1746-30.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDERVAL LUIZ BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. GIULIANO STELA COMERCIO ME, LUZIA 

TIMIDATI STELA, FRANCO GIULIANO STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Visto.

Intimem-se as partes para manifestar sobre a certidão de f. 111, no prazo 

de 5 (cinco) dias e, após, voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2018 Nr: 103-28.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA 

ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR

 Visto.

Defiro o pedido de f. 384.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1718 Nr: 247-36.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Visto.

Aguarde-se a juntada da matrícula atualizada mencionada às f. 374 e, 

após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55660 Nr: 1328-92.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA KORB FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SANTO NAVASCONI, ZULMIRA 

JACINTO NAVASCONI, MARIA APARECIDA DA CUNHA, MACICLEIDE 

EUCLIDES DE ARAÚJO, IEDA MARIA KOAKOVSKI, APARECIDO 

CENTURIOM GADEA, VALDIR ALEIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para declarar o domínio da 

autora sobre o imóvel objeto da matrícula nº matrícula n. 8.856, folha 01F, 

Livro 02 do CRI da Comarca de São José do Rio Claro, através da 

prescrição aquisitiva (usucapião extraordinária), servindo a presente 

sentença, após o seu trânsito em julgado, como título para registro no 

cartório imobiliário competente, após satisfeitas as obrigações fiscais. Por 

consequência, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, forte 

no artigo 203, § 1º, do CPC/2015.Deixo de condenar a parte ré (titular do 

domínio e litisconsorte passivo necessário) no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de 

litigiosidade, já que não ofereceram resistência por meio de defesa escrita 

ao pedido inicial. Nesse sentido, confira-se:“CIVIL/PROCESSUAL. 

HONORARIOS DE ADVOGADO. USUCAPIÃO. EM AÇÃO DE USUCAPIÃO 

NÃO CONTESTADA, NÃO CABE IMPOR OS ÔNUS DA SUCUMBENCIA 

AQUELE EM NOME DE QUEM SE ACHA REGISTRADO O IMÓVEL, 

DEVIDAMENTE CITADO.”(STJ - REsp: 10151 RS 1991/0007199-4, Relator: 

Ministro DIAS TRINDADE, Data de Julgamento: 18/12/1991, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 24.02.1992 p. 1868).Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, arquivem-se 

estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 13523 Nr: 2838-58.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CASTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Para análise do pedido de f. 134, intime-se a parte autora para juntar aos 

autos planilha de débito atualizada, no prazo de 10 (dez) dias e voltem 

para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3841 Nr: 703-15.2001.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENICE FRERES ARAÚJO MAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Tendo em vista a petição de f. 207, homologo a desistência da ação, nos 

termos do artigo 267, 4º do CPC.

Como conseqüência, extingo o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII do CPC.

Custas finais, pela parte exequente.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31132 Nr: 1887-54.2011.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR PARAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Expeça-se o mandado mencionado na sentença de f. 138, conforme 

requerido às f. 147.

Após, com o trânsito em julgado, f. 139, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52959 Nr: 2371-98.2013.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA BILMAR, JOSIANE DE SOUZA 

SAMPAIO, M. J. PEREIRA MECANICA, MATEUS JUNIOR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Araujo Rech Lima - 

OAB:16.992/MT

 Visto,

 Trata-se de cumprimento da sentença – verba principal e honorários 

advocatícios.

Anote-se no sistema e autuação.

Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, para que cumpra 

voluntariamente a obrigação estampada no título judicial, conforme artigo 

523 do CPC, em 15 dias, pena de incidência da multa de 10% sobre o valor 

do débito.

Ainda, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31630 Nr: 2386-38.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISAEL BORGES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora/apelada para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55963 Nr: 1576-58.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSO SORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SORTI, ANTONIO CORREIA MENDES 

FILHO, CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE, ADRIANA MARIA BRESSAN 

CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13/02/2020, às 

13h30.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68186 Nr: 3516-87.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL JOSÉ MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SALLES MICHELETTI - 

OAB:OAB 22.000/MT, FERNANDO SALLES MICHELETTI - OAB:24158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora/apelada para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19336 Nr: 1108-41.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES MARTINHO BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a suspensão dos autos nos termos do art. 690, do CPC e 

da decisão de fls. 104. Intimo a parte autora para que se manifeste acerca 

da certidão negativa de fls. 133, referente à citação de Charles Martinho 

Buss. Intimo-a também para que apresente o endereço da herdeira Sônia 

Buss Volpato (fl.86), visando a devida citação pessoal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30216 Nr: 970-35.2011.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÊ MONTEIRO DA SILVA, MANOELITA 

MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURICIO PORTO JUNIOR, PEDRO 

GUILHERME KUPPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:2621l

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18.152/MT, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO DIER - OAB:17.232/MT, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7.868-A/MT

 CERTIDÃO

Intimo o assistente Pedro Guilherme Kupper para comparecer a esta 

secretaria da 1ª Vara, no prazo legal, com o objetivo de realizar a coleta 

de padrão gráfico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72202 Nr: 2261-60.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456, RODRIGO LUIZ DA 

SILVA ROSA - OAB:18099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:OAB/MT 25.576-A

 CERTIDÃO

Tendo em vista o ofício encartado às f. 87, intimo a parte autora para que 

recolha as custas de emolumentos diretamente no CRI local ou através 

dos dados bancários informados abaixo, para fins de registro da penhora 

realizada às f. 77.

Valor: R$ 70,90

Banco do Brasil

AG: 3628-5

C/C: 7831-X

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77495 Nr: 452-98.2018.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBP, LETICIA GAMA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JUNIOR DE SOUZA PALAORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Vistos.

Considerando-se a manifestação do Ministério Público de fl. 93, intimem-se 

as partes para apresentarem memoriais finais em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29293 Nr: 42-84.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA DA SILVA, JOSE VIRGOLINO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto-Requerido ao pagamento do benefício da aposentadoria por idade 

rural à parte requerente, o equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, a 

partir da data do ajuizamento da ação, que se deu em 23/12/2010 até a 

data de seu óbito em 06/04/2015 (fl. 191).Por conseguinte, EXTINGO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Os juros de mora incidirão a partir da citação 

válida, conforme súmula 204 do STJ (1% ao mês), seguindo o disposto na 

Sumula 204 do STJ, até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando 

incidirão à razão de 0,5% ao mês – ou outro índice de juros 

remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a 

ser estabelecido – até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.A 

atualização monetária será conforme manual de cálculos do Conselho da 

Justiça Federal, incidindo em cada mês de referência vencido, a teor das 

Sumulas 148/STJ e 19/TRF 1ª Região. Condeno a autarquia ré, ainda, ao 

pagamento dos honorários dos advogados da parte autora, que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação pretérita (parcelas 

vencidas até o momento da prolação desta sentença), a teor do que 

dispõe a Súmula 111 do STJ. Fundamento o referido percentual, de acordo 

com o artigo 85, §2º, do NCPC.Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Int ime-se. Cumpra-se, 

arquivando-se oportunamente.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001270-96.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE BATISTA ELIZIARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

PJe nº: 1001270-96.2019.8.11.0033 Vistos etc. 1. Intime-se, via DJe, o 

patrono da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte nos 

autos as custas processuais correspondentes à distribuição (CPC, art. 

290), sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção 

do processo sem resolução do mérito, pois não consta a emissão da(s) 

guia(s) de recolhimento. 2. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. São José do Rio 

Claro, 21 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001265-74.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CHEDID ROSSI OAB - SP87696 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON LUCAS SOARES FRANCISCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

PJe nº: 1001265-74.2019.8.11.0033 Vistos etc. 1. Trata-se de Carta 

Precatória expedida nos autos da Ação Cumprimento de Sentença nº 

89-38.2018.8.26.0084, em trâmite na 3ª Vara da Comarca de Campinas/SP 

– Foro Regional de Vila Mimosa, com a finalidade de intimação de 

EVERTON LUCAS SOARES FRANCISCO [Endereço: Rua João Guilherme 

Seelene, nº 1340, São José do Rio Claro, Cep 78435-000, São José do Rio 

Claro/MT – Id. 27537784 – Pág. 1], para pagar a quantia fixada em 

sentença, devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10% sobre o valor do débito, honorários advocatícios de 10% 

e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e 

avaliação. 2. Cumpra-se conforme o ordenado, servindo as cópias do 

mandado e da contrafé, como fiéis reproduções dos originais. 3. Cumprida 

a missiva, informe-se, por malote digital, a data da intimação ao Juízo 

Deprecante (art. 232, CPC/2015) e, em seguida, devolva-se, com nossas 

homenagens de estilo. São José do Rio Claro, 21 de janeiro de 2020. 

(documento assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003172-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT OAB - MT22097/O (ADVOGADO(A))

WESLLAYNE NATALLY DA SILVA OAB - MT25494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA DOS SANTOS MORETTI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO OAB - MT24723/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 88715 Nr: 1855-68.2019.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELIAS CHAFIC FERZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR VALIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT, BRUNO GOMES BARRETO - OAB:OAB 25614, RUY 

LUIZ FALCÃO NOVAES - OAB:2640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA em que os 

litigantes noticiaram, às fls. 1.275/1.277, a realização de composição 

amigável, pugnando pela homologação do acordo e extinção do processo.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Este cumprimento de sentença deve ser extinto, ante a satisfação da 

obrigação pelo devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de fls. 1.275/1.277, 

constata-se que o(a/s) devedor(es) cumpriram integralmente a obrigação 

objeto desses autos, de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo formalizado entre os litigantes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Verba honorária nos termos do acordo. Custas a cargo do Executado.

Certifique-se o trânsito em julgado, considerada a expressa renúncia ao 

direito de recorrer (fl. 1.277) e, em seguida, arquivem-se os autos, 

dando-se, inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 São José do Rio Claro, 21 de janeiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000013-02.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEO MAYCON HOLLWEG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000013-02.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Busca e 

Apreensão Requerente(s): Banco Bradesco Financiamentos S/A 

Requerido(a/s): Leo Maycon Hollweg Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido de liminar, em que o requerente aduziu 

que celebrou com o(a) requerido(a) instrumento particular de 

financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, tendo como garantia 

ao credor-fiduciário o(s) seguinte(s) bem(ns): AUTOMÓVEL, MARCA 

FORD, MODELO FIESTA ROCAM (PULSE/CLASS/SEG.) 1.6 8V, ANO 

2011/2012, CHASSI 9BFZF54P1C8243323, PLACA NTY8194, COR PRETA 

E RENAVAM Nº 342448200. O requerente narrou, ainda, que o(a) 

Requerido(a) tornou-se inadimplente, deixando de pagar as prestações 

vencidas, acarretando, consequentemente, no vencimento antecipado de 

toda a dívida, atualmente orçada em R$ 28.149,07 (vinte e oito mil cento e 

quarenta e nove reais e sete centavos), sendo constituído em mora por 

intermédio de instrumento de notificação extrajudicial e, até a data da 

propositura do presente feito, persiste a inadimplência. Por fim, afirmando 

estarem presentes os requisitos legais, o Autor requereu a concessão da 

liminar de busca e apreensão do bem acima descrito. É o relato do 

essencial. Fundamento e decido. 2. Analisando a exordial, é possível aferir 

que a parte autora requer a busca e apreensão liminar do bem nela 

descrito. Pretende ainda seja o demandado citado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, depositar o valor integral da dívida, devidamente acrescida 

das custas e honorários advocatícios e, no prazo de 15 (quinze) dias, 

oferecer sua defesa. Com efeito, não há dúvidas de que o pedido de 

busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto comprovados 

todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos daquilo do que 

prescreve o Decreto Lei nº 911/69, modificado pelas Leis nº 10.931/2004 

e nº 13.043/2014, conforme notificação extrajudicial enviada ao endereço 

do devedor constante do contrato [Id. 27907261 – Págs. 06/08 ]. 3. Ante o 
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exposto, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei nº 911, de 1º de 

outubro de 1969, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do 

seguinte bem: AUTOMÓVEL, MARCA FORD, MODELO FIESTA ROCAM 

(PULSE/CLASS/SEG.) 1.6 8V, ANO 2011/2012,  CHASSI 

9BFZF54P1C8243323, PLACA NTY8194, COR PRETA E RENAVAM Nº 

342448200, devendo ser nomeado depositário qualquer um dos patronos 

do autor ou quem por eles for indicado, mediante termo e compromisso. 

Por consequência, determino a restrição judicial do bem na base de dados 

do Renavam, por meio do Sistema Renajud, em observância ao art. 3º, § 

9º, do Decreto-lei nº 911/1969, incluído pela Lei nº 13.043/2014, cujo 

comprovante de inclusão de restrição veicular acompanha a presente 

decisão. 3.1. Concedo ao (à) oficial de justiça avaliador (a), a quem 

couber o cumprimento do mandado, os benefícios do artigo 212 do Novo 

Código de Processo Civil. 3.2. Indefiro os pedidos para determinar a 

retirada de ônus incidentes sobre o bem objeto deste feito (IPVA, multas, 

taxas, alugueres de pátio etc.), porque de responsabilidade do credor 

fiduciário, que tem o direito de propor eventual ação de regresso contra o 

devedor fiduciário. 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências: a) INTIME-SE o(a/s) advogado(a/s) da instituição financeira 

requerente, via DJe, sobre o teor desta decisão; b) EXPEÇA-SE o 

competente mandado para o cumprimento da presente liminar; c) Após 

executada a medida liminar, CITE-SE o(a) Requerido(a) para, querendo: (i) 

no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida, entendida 

esta como os valores apresentados e comprovados na exordial, 

acrescido das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto Lei 

nº 911/69; e (ii) no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, nos 

termos do art. 3º, § 3º, do Decreto Lei nº 911/69, consignando no 

mandado as advertências legais contidas no art. 341 do NCPC; d) 

Decorrido os prazos, CERTIFIQUEM-SE e RETORNEM conclusos para baixa 

do gravame junto ao sistema Renajud (art. 3º, § 9º, do Decreto-lei nº 

911/1969, incluído pela Lei nº 13.043/2014). São José do Rio Claro, 21 de 

janeiro de 2020. (documento assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001263-07.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIO JOSE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

PJe nº: 1001263-07.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Previdenciário \ 

Aposentadoria por Idade Rural Requerente: Vinicio José do Nascimento 

Requerido: Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS Vistos etc. 1. 

Trata-se de Ação de Previdenciária objetivando a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição com contagem 

de tempo especial. 2. Atentando para o disposto no artigo 334 do CPC, 

tem-se que a petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é o 

caso de improcedência liminar do pedido, contudo, como o polo passivo é 

integrado por uma autarquia federal, inviável se torna a realização de 

audiência de conciliação ou de mediação, constando do mandado as 

advertências legais. Por isso que, desde já, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 7 (sete) de julho de 2020, às 13h30min. 

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) Intime-se, 

via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora sobre o teor desta decisão, 

bem como da audiência designada, para qual deverá trazer suas 

testemunhas independente de intimação, sob pena de desistência. b) 

Intime-se a parte autora para prestar depoimento pessoal [endereço Id. 

27531356 – Pág. 1], constando do mandado as advertências do art. 385, § 

1º, do CPC (Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento 

pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, 

comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.). c) Cite-se 

eletronicamente o Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe 

junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004) para, querendo, oferecer 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar de sua intimação 

pessoal (CPC/2015, arts. 183, 230), sob pena de revelia (CPC/2015, art. 

344), bem como para comparecer na audiência. d) Apresentada a 

contestação, intime-se o patrono da requerente para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação e/ou requerer o que entender 

de direito; e) Após, conclusos. São José do Rio Claro, 21 de janeiro de 

2020. (assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001267-44.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARINOS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

PJe nº: 1001267-44.2019.8.11.0033 Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

Monitória objetivando a condenação do Requerido (ARINOS COMÉRCIO DE 

PEÇAS LTDA. – ME) ao pagamento de R$ 115.381,89 (cento e quinze mil, 

trezentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), quantia essa 

que representa saldo devedor do contrato de abertura de crédito. Custas 

processuais recolhidas. 2. A prova até aqui produzida evidencia o direito 

afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui documentos com 

eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos 

legais (CPC/2015, arts. 700 e 701), DEFIRO a expedição de mandado para 

determinar que a parte demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como o pagamento 

de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 

701, caput), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). CONSIGNE-SE no mandado que, não havendo cumprimento e 

não oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º), bem como que, independentemente 

de prévia segurança do juízo, poderá opor, nos próprios autos, no prazo 

do art. 701, embargos à monitória. 3. Intime-se e se cumpra. São José do 

Rio Claro, 21 de novembro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe 

Lara de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000002-70.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO DE SOUZA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000002-70.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Usucapião 

Extraordinário Requerente(s): Eugênio de Souza Batista Requerido(s): 

IMCOL – Imóveis Colonização Ltda. Vistos etc. 1. INTIME(M)-SE, via DJe, 

o(s) patrono(s) da parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, (i) 

emendar a petição inicial para incluir no polo ativo da lide ANGELITA 

MARIA FERREIRA BASTISTA, casada com o Requerente EUGÊNIO DE 

SOUZA BASTISTA em regime de comunhão parcial de bens [Certidão de 

Casamento – Id. 27796121 – Pág. 3], regularizando, inclusive, sua 

representação processual, com fundamento no artigo 73 do CPC; (ii) juntar 

documentação probatória do(s) Requerente(s) que comprove a 

incapacidade financeira e a impossibilidade de pagamento das despesas 

inerentes às taxas, custas e despesas judiciárias, notadamente, em 

relação ao Requerente Eugênio, porque no recibo de pagamento de salário 

[Id. 27796126 – Pág. 2] não consta o CNPJ/IE da empresa pagadora, o que 

impossibilita aferir sua validade; (iii) juntar nos autos certidão do Cartório 

de Registro de Imóveis desta Comarca atestando que os autores não 

sejam proprietários de nenhum imóvel urbano ou rural nesta Comarca. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem 

conclusos. São José do Rio Claro, 21 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003592-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO CHAGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BICALHO GUIMARAES OAB - MG147795 (ADVOGADO(A))

ARTHUR FRANCO CARVALHO OAB - MT24647/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO PJe nº 1003592-05.2018.8.11.0040 Tipo de Ação: 

Previdenciário – Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez 

Requerente: Maria do Carmo Chagas da Silva Requerido: INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social SENTENÇA – SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

EXTINÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – [10458] Vistos etc. 1. Trata-se de 

Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença e sua Conversão 

em Aposentaria por Invalidez, com pedido de Antecipação de Tutela, 

ajuizada preliminarmente na Comarca de Sorriso/MT, por MARIA DO 

CARMO CHAGAS DA SILVA, em desfavor de INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social. Decisão (Id. 14002026), proferida pelo Juízo da 1ª Vara 

Cível da Comarca de Sorriso/MT, declina da competência para processar e 

julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos para à 4ª Vara 

da Comarca de Sorriso/MT (Fazenda Pública). Decisão (Id. 14099322), 

proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso/MT (Fazenda Pública), 

declina da competência e determina a remessa do feito para este unidade 

judiciária. Decisão (Id. 16777503), proferida por este Juízo, determina que 

a parte autora, em 15 (quinze) dias, comprove a qualidade de segurado(a) 

da Previdência Social da Requerente, demonstrando documentalmente o 

cargo e/ou função pública ocupados (qualificada na petição inicial como 

servidora pública municipal), esclarecendo, após a comprovação 

documental, para qual previdência está enquadrada. Certidão (Id. 

18563193) atesta o decurso de prazo sem manifestação dos 

procuradores judicias da parte autora, em relação a decisão de Id. 

16777503. Despacho (Id. 19778506) determina a intimação pessoal da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar regular 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Certidão de Oficial de Justiça (Id. 22777771) atesta que não foi possível 

proceder a intimação pessoal da parte autora no endereço declinado na 

peça de ingresso – “não consegui localizar o endereço da mesma 

(Fazenda Ortigueira Ponte de Pedra), pelo que busquei informações junto 

a Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Maringá, INDEA, além de 

outros proprietários de imóvel rural e não consegui informações que 

pudessem localizar a requerente ou a propriedade indicada no endereço”. 

É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. Defiro em favor da parte 

autora o benefício processual da gratuidade da justiça, ante do teor da 

declaração de pobreza e documentos que instruem a inicial. 3. Infere-se 

do comando inserto no inciso III do artigo 485 cumulado com o § 1º do 

mesmo artigo, ambos do Código de Processo Civil de 2015, que o 

magistrado pode determinar a extinção do processo, sem análise do 

mérito, quando o autor, intimado pessoalmente, por não promover os atos 

ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) 

dias. Lado outro, a comunicação da mudança de endereço é ônus da 

parte, inclusive, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço 

declinado na inicial pelo autor, nos termos do parágrafo único do art. 274 

do CPC. Pois bem. Intimado(s) o(s) patrono(s) da parte autora, para 

comprovar a qualidade de segurado(a) da Previdência Social da 

Requerente, demonstrando documentalmente o cargo e/ou função pública 

ocupados (qualificada na petição inicial como servidora pública municipal), 

esclarecendo, após a comprovação documental, para qual previdência 

está enquadrada, os mesmo quedaram-se inerte(s) (Certidão de Id. 

18563193), por conseguinte, procedeu-se a intimação pessoal da parte 

autora para dar andamento ao feito, que não foi aperfeiçoada em razão da 

não localização do endereço informado na inicial (Certidão de Oficial de 

Justiça de Id. 22777771), razão pela qual este processo deve ser extinto 

sem apreciação do mérito, ante o abandono do processo pelo requerente 

por mais de 30 (trinta) dias. Assim, a parte que muda de endereço sem 

comunicar ao juízo, impossibilitando sua intimação para promover o 

andamento do feito, conforme certificado nos autos, deve arcar com o 

ônus da sua desídia, qual seja, a extinção do feito. Como já dito, é 

obrigação das partes manter o endereço atualizado nos autos, consistindo 

a falta disto, sobretudo em relação às partes requerentes, em ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. 4. 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal, do Código de Processo Civil, extingo o processo 

sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo autor(a) por 

mais de 30 (trinta) dias. Custas e despesas processuais pela parte autora, 

ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, ante a gratuidade 

da justiça a ela concedida. Sem verba honorária. Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, 

com as anotações, providências e baixas de estilo. Publique-se. 

Dispensado registro da sentença. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro, 21 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 2/2020-DF-VR

A Doutora Janaína Cristina de Almeida, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

em Substituição Legal desta Comarca Vila Rica, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais;

 Considerando o atestado médico do Gestor Judiciário da Segunda 

Secretaria Pedro Vaz da Silva Neto, Mat.34110, nos dias 17 a 31 de 

Janeiro de 2020;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora Raira Dias Abreu, Técnica Judiciária, matricula 

32816, para exercer a Função de Confiança de Gestora Judiciária 

Substituta na Segunda Secretaria, nos dias 17 a 31 de Janeiro de 2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vila Rica - MT, 17 de janeiro de 2020.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

 Em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001034-96.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO LEANDRO LUZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1001034-96.2019.8.11.0049 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar o(a) parte 

autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos do 

provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 21 de janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000767-27.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcelo Rossetto (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 
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RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000767-27.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 21 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000462-43.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA SOARES ARAUJO (REU)

CAIRO ANTONIO DE OLIVEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000462-43.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 21 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000437-30.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO LUIZ TOSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000437-30.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 21 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000861-72.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO CALIXTO DIAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000861-72.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 21 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000723-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA ALVES MEDEIROS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000723-42.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 21 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000703-17.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON NERES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000703-17.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 21 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000246-19.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA VIEIRA ANDRADE OLIVEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000246-19.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 21 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000153-56.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLDEIR FONSECA BARROS - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 
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1000153-56.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 21 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000492-15.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS INACIO PREUSSLER (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000492-15.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 21 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000570-72.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELITO WALDIR FEDRIGO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000570-72.2019.8.11.0049 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar o(a) parte 

autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos do 

provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 21 de janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000717-35.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA RIBEIRO FILHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000717-35.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 21 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000021-28.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BATISTA BERNARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES AUGUSTO DA FONSECA JÚNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos 

constante na CNGC, bem como na Ordem de Serviço 01/2019-DF, 

impulsiono o presente feito, para fins de cumprimento da carta precatória, 

conforme deprecado, servindo a segunda via como mandado. Após, 

observadas as formalidades legais, devolvam-se os autos ao juízo 

deprecante, as homenagens de estilo e baixas necessárias. Às 

providências. VILA RICA, 21 de janeiro de 2020. MARIA DA GLORIA 

FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL 

SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 

35541496

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000766-84.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LEANDRO GARCIA (REU)

JAIR SILVA GARCIA (REU)

AMELIA DA CRUZ GARCIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT0008322A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

para, no prazo de 15 dias, responder aos embargos à monitória. ALTO 

GARÇAS - MT, 21 de janeiro de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8795 Nr: 928-19.2007.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenir Pfeifer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hiltor Rubens Pfeifer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estando demonstrada a quitação do tributo “causa-mortis”, e juntadas as 

certidões negativas das Fazendas Públicas, na forma do art. 654 do CPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o PLANO DE PARTILHA de fls. 152/153, dos bens do espólio de 

HILTOR RUBENS PFEIFER, atribuindo aos nela contemplados, os 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Em consequência, julgo extinto o processo e assim o faço com 

resolução de mérito, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Ademais, ADJUDICO em favor do cessionário ELIO ZUGEL, 

o imóvel inventariado descrito no item III das primeiras declarações (fls. 
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19/20), ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.Em 

tempo, condeno o espólio ao pagamento das custas processuais, mas 

com as ressalvas do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de 

litigiosidade.Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o respectivo FORMAL 

DE PARTILHA e CARTA DE ADJUDICAÇÃO em favor dos herdeiros e do 

cessionário contemplados, conforme acordo homologado. Homologo, 

desde já, caso haja requerimento unânime, a renúncia ao prazo 

recursal.Cumpridas as disposições retro e não havendo outros 

requerimentos, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. P. I. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Angela Maria Janczeski Goes Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30828 Nr: 763-93.2012.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldaci Luiza Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luis Tadeu Rondina 

Mandaliti - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604-A/MT

 3. Isso posto, não havendo discordância do credor em relação ao valor 

depositado espontaneamente pelo devedor, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação e JULGO EXTINTO O PROCESSO, ante o cumprimento integral 

da obrigação, nos termos do art. 526, §3º, art. 771 e 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.4. DETERMINO a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ 

ELETRÔNICO em favor da parte credora, para que proceda ao 

levantamento dos valores que se encontram depositados em conta judicial 

vinculada ao processo. 5. Caso a procuração constante dos autos 

possua cláusula específica de outorga de poderes para receber valores e 

dar quitação, o que deverá será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, 

AUTORIZO, desde já, a retirada dos alvarás e/ou transferência dos 

valores para a conta bancária indicada pelo procurador da parte autora, 

nos termos do art. 450, caput, CNCG.5.1. A teor do art. 450, §3º, da 

CNGC, DETERMINO que a parte autora ou seu sucessor, seja devidamente 

CIENTIFICADA, por qualquer meio idôneo de comunicação, sobre a 

presente decisão, salvo se o valor se referir à verba sucumbencial.6. O 

alvará deverá ser expedido imediatamente, independentemente da 

efetivação da comunicação à parte. 7. Após a comprovação do 

levantamento dos valores e não havendo requerimentos outros, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5915 Nr: 887-23.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos José Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8.740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da 

sentença

Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença promovida por 

DOMINGOS JOSÉ RIBEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Foram acostados aos autos ofícios noticiando o efetivo pagamento do 

crédito via RPV,s/PRECATÓRIO, tendo o exequente pugnado pela 

expedição de alvará de levantamento, o que foi atendido pelo Juízo.

Por fim, a parte exequente pugnou pela extinção do feito, em razão do 

cumprimento integral da obrigação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostado às fls. 155/156, noticiando o efetivo pagamento da 

requisição de pequeno valor (RPV) e/ou precatório, bem como do depósito 

dos valores em conta bancária da advogada da parte autora, tendo o 

próprio exequente comunicado que o executado satisfez o débito 

pleiteado, o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção pelo 

pagamento/adimplemento.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso I e 

925, ambos do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as diligências retro, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 4671 Nr: 148-50.2005.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilza Fernandes, Osmar Domingos Martini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Viccari - 

OAB:161.548-SP

 DESPACHO.

Vistos, etc.

Intimem-se os executados na pessoa de seu advogado, para que se 

manifeste acerca do laudo de avaliação, no prazo de 15 dias.

Após, abra-se vista dos autos, ao exequente, para que se manifeste em 

termos de prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13663 Nr: 853-72.2010.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivio Frick, Maria Soeli Fernandes Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Oliveira - 

OAB:17224/RS, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 SENTENÇA.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO 

JOHN DEERE S/A em face de MARIA SOELI FERNANDES PERES e OLIVIO 

FRICK.

A parte autora à fl. 159 informou o cumprimento da obrigação pelos 

executados, pugnando pela extinção do feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Considerando o pagamento integral da dívida exequenda pelos 

executados, conforme teor da petição de fl. 159 dos autos, de rigor a 

extinção da execução face à satisfação da obrigação.

Ante o exposto, considerando o adimplemento da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

Custas pelos executados, nos termos do acordado pelas partes às fls. 

151/153.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13950 Nr: 1111-82.2010.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel de Souza, Paulo Robson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Primeiramente, quanto à resposta à acusação apresentada às fls.175/176, 

vê-se que o denunciado Paulo Robson da Silva, já havia sido citado para 

apresentar defesa preliminar, todavia, a tentativa para intima-lo para 

comparecimento à audiência de instrução realizada às fls. 160/161, restou 

infrutífera, visto que o mesmo mudou-se de residência sem comunicar 

este Juízo (fl. 174). Dessa forma, com fulcro no art. 367 do CPP, 

DECLARO sua revelia.

No mais, considerando a desistência da oitiva da testemunha

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34853 Nr: 844-71.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Rodrigues Leite Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os 

quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o de que deverá 

informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes 

possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o 

prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, respondendo 

aos quesitos acostados aos autos. Em não havendo o depósito dos 

honorários periciais, apresentado o laudo pericial e prestados todos os 

esclarecimentos necessários, EXPEÇA-SE certidão de crédito no valor de 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON 

ALVES DE SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.Com 

a juntada do laudo pericial, QUE DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 30 DIAS 

APÓS A PERÍCIA, ABRA-SE vistas às partes para se manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, do CPC), consignando-se que o 

silêncio será tido como concordância com o laudo.Havendo divergências 

ou dúvidas de qualquer das partes sobre o laudo, INTIME-SE o sr. Perito 

para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias.Por fim, com o 

integral cumprimento das determinações acima mencionadas, ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, promova-se a conclusão dos 

autos.Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se o Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 10771 Nr: 1184-25.2008.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo José Fregozene - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da 

sentença

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL, em desfavor de Nivaldo José Fregoneze-Me, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando a quitação do débito, pugnando pela extinção e 

arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e Decido.

No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento do 

débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido e 

conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO satisfeita 

a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença/execução, nos 

termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8938 Nr: 1036-48.2007.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON CANDIDO RODRIGUES, Itamar Cândido Rodrigues, 

Nevercina Candida Rodrigues, MARCELINA CÂNDIDA RODRIGUES, 

MARCILENE CANDIDA RODRIGUES, NEVERSULINA CANDIDA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão->Determinação->Expedição de precatório/rpv

Vistos, etc.

 1. Tendo em vista as disposições da Lei n. 13.463/2017 e considerando a 

informação de que o valor principal depositado em favor do autor principal 

foi cancelado e o dinheiro foi devolvido ao Tesouro Nacional (fls. 190 e 

200), determino a EXPEDIÇÃO de nova RPV (Requisição de Pequeno 

Valor) em favor dos habilitantes, observando-se o teor do art. 3º da lei 

acima mencionado (a nova RPV conservará a ordem cronológica do 

requisitório anterior, bem como a remuneração correspondente a todo o 

período).

1.1. Noticie-se o órgão pagador acerca do cancelamento da RPV expedida 

anteriormente.

2. Sobre a RPV ou precatório expedido, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

3. Transcorrido o prazo in albis, ou havendo das partes manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como a remessa imediata ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da Resolução 

Presi 32 do TRF1.

 4. Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, 

DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34776 Nr: 544-98.2015.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzimar Moraes Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507/MT, Paula Rodrigues da Silva - OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento ao item "b" da r. decisão de ref. 12, que serve a 

presente para intimar a parte exequente, por meio de seu advogado, a 

aproceder o devido recolhimento da diligência para avaliação do bem 

penhorado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32940 Nr: 691-61.2014.811.0092

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 Tratando-se de sentença extintiva de punibilidade, visando seu transito 

em julgado nomeio o Dr. Edson Roberto Castanho para ciência da presente 

e caso entenda prudente apresente eventual recurso em favor do 

representado.

Intime-o pessoalmente.

Intime-se por meio do DJE o Dr. Fabio Villela de Carvalho, advogado 

habilitado como assistente de acusação de referida sentença.

Com o transito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45288 Nr: 2926-93.2017.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLdS, Elisângela Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - 

OAB:216936, Sigmar Maceió - OAB:16.463/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, com as nossas homenagens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49833 Nr: 1856-07.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNRL, ASRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLE BARRACA 

REZENDE - OAB:20343/MS

 Intime-se o executado para efetuar o pagamento no prazo de 3 (tres) dias 

do valor referente às despesas extraordinárias, sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão civil.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44471 Nr: 2503-36.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Valeiro Rezende - 

OAB:26934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da renúncia do advogado nomeado dativo para representar a parte 

requerente (fl. 92-93) e considerando a ausência de Defensoria Pública 

instalada nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Mariana Valeiro Rezende OAB/MT 

26934, para patrocinar a defesa da requerente em juízo, os honorários 

advocatícios serão arbitrados posteriormente.

Intime-a da presente nomeação, bem como para manifestar-se no 

prosseguimento do feito.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado Roadam Jhonei de Paula Leal 

que atuou na defesa da parte exequente em juízo no importe de 02 (duas) 

URH, a serem custeadas pelo Estado de Mato Grosso.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51746 Nr: 2715-23.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdFBdM, MPdEdMG, NCDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por NATHALIN 

CRISTINA DE OLIVEIRA PAES, devidamente representada por sua genitora 

LUZINETE DE FÁTIMA BATISTA DE MORAES, em face de DANIEL 

FERREIRA PAES, todos devidamente qualificados nos autos.

O executado, intimado pessoalmente para pagamento do débito, não o 

realizou, tampouco apresentou qualquer justificativa.

O Ministério Público pugnou pela decretação da prisão civil do executado, 

bem como a penhora de valores nos sistemas disponíveis ao judiciário.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

 Pois bem, a prisão civil se faz necessária no presente caso.

Da análise dos autos verifica-se que o executado não vem honrando a 

obrigação a qual lhe é devida.

Além do mais, deixou transcorrer o prazo para pagamento do débito, não 

apresentando qualquer justificativa.

 Assim, verificada a existência do débito e a ausência do adimplemento, se 

perfaz a segregação civil do devedor de alimentos.

Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO 

ALIMENTAR. INADIMPLÊNCIA. BINÔMIO POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE 

E NECESSIDADE DO ALIMENTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 

AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE 

POR MEIO DO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DAS TRÊS PRESTAÇÕES 

ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E DAS VINCENDAS NO CURSO DO 

PROCESSO. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "O 

habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de 

provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a 

necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos" 

(RHC n. 38.232/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 26/11/2013). 3. "O cancelamento de 

pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão 

judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos" (Súmula n. 

358/STJ). 4. "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo" (Súmula n. 

309/STJ). 5. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no HC: 473985 PE 

2018/0269640-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

01/08/2019)

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 3º e 7º do NCPC, decreto a 

prisão civil de DANIEL FERREIRA PAES pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Encaminhem-se os autos ao contador judicial para que atualize o débito 

alimentar.

Após, expeça-se o competente mandado de prisão junto ao BNMP. 2.0, 

incluindo em seu bojo o último valor atualizado do débito e a conta para 

pagamento, caso presente nos autos.

Se nesta comarca, encaminhe-o ao Oficial de Justiça para cumprimento no 
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endereço do executado, caso noutra, oficie-se à Delegacia de Polícia Civil 

da circunscrição do seu último domicílio, remetendo-lhes cópia do 

mandado de prisão civil expedido, solicitando o seu devido cumprimento.

Em caso de pagamento do débito ou depois do decurso do prazo da 

prisão, que o executado seja posto imediatamente em liberdade.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50322 Nr: 2077-87.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Anthony Oliveira Barbosa, devidamente representado por sua genitora 

MARIANA OLIVEIRA BARBOSA, ingressou com AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS em face de ANDRÉ 

LUCAS SÁ DA SILVA alegando que é filho do réu.

Com a inicial vieram os documentos.

Recebida a inicial, foi indeferido o pedido liminar, sendo determinado a 

citação do requerido (fl. 16-17). Requerido citado às fls. 31.

Em audiência de conciliação, as partes acordaram que caso o exame de 

DNA fosse positivo quanto à paternidade do requerido, o mesmo pagaria a 

título de alimentos 30% do salário mínimo e mais 50% de despesas 

extraordinárias.

Contudo, conforme Laudo de DNA de fls. 37-41, a paternidade do 

requerido restou negativo.

O Ministério Público manifestou-se pela improcedência dos pedidos iniciais 

e consequente arquivamento do feito – fl.43.

 É o relatório. Fundamento.

Decido.

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, pois não 

há necessidade de produção de outras provas. Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir.

Depreende-se dos autos, em análise ao laudo pericial, o resultado 

negativo, com exclusão da paternidade perquirida do requerido André 

Luca Sá da Silva como sendo pai biológico do investigante.

Desta feita, o laudo elaborado é contundente quanto a não existência de 

vínculo biológico entre Anthony Oliveira Barbosa e André Luca Sá da 

Silva. É o que se extrai das conclusões, in verbis:

“RESULTADO: NEGATIVO, com 100% de certeza de EXCLUSÃO da 

paternidade perquirida.”

Assim, tenho que a conclusão do laudo técnico pericial é o quantum 

satisfatório para o julgamento do processo.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Isento de custas e honorários por serem as partes beneficiárias da justiça 

gratuita.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado para a defesa do 

autor em juízo no importe de 2 (duas) URH.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias, e arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36473 Nr: 201-68.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arysta Lifesciences do Brasil Industria Quimica e 

Agropecuria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da manofestação do executado de Ref. 31 e concordãncia da 

parte exequente de Ref. 36, defiro a suspensão do presente feito pelo 

prazo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51092 Nr: 2401-77.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Tonsis, Enedina Garbugio Tonsis, Antonio 

Moacyr Tonsis, Jose Altair Tonsis, Maria Cristina Fideles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Comarca de Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com o parecer, julgo procedente o pedido para 

determinar o CANCELAMENTO da MATRÍCULA Nº 495 do CRI local, 

devendo todos os ônus nela gravados ser transportados para a matrícula 

nº 1.722, com as devidas remissões.Fica extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem custas nem 

honorários.Certificado o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis local para cumprimento desta sentença.Após, 

arquivem-se os autos.P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40898 Nr: 445-60.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAJARI ENERGÉTICA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, requererem o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43921 Nr: 2234-94.2017.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rezende Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Borges dos Santos, Amarildo Borges 

do Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, sob pena de extinção, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se sobre a impugnação de Ref.86.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44237 Nr: 2370-91.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIANA DE MELO - 

OAB:15889/MS

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de ref. 69, que serve a presente 

para intimar a parte executada, por intermédio de seu defensor 

constituído, para efetuar o pagamento do débito alimentar remanescente, 

sob pena de prisão civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44540 Nr: 2544-03.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES ALIMENTOS LTDA ME, SERGIO 
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RICARDO NUNES, Paula Fernanda Martin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leiliane Abreu Dias - OAB: 

3.291/TO

 De: Gabinete da Vara Única Para: Vara Única

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44620 Nr: 2574-38.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES ALIMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leiliane Abreu Dias - OAB: 

3.291/TO

 O pleito de Ref.46 já fora analisado e deferido conforme despacho de 

Ref.37.

Assim, sob pena de extinção, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se sobre o pedido de ref.42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44650 Nr: 2593-44.2017.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES 

LTDA ME, João Angeloni Junior, LUCIA ELENA POLETO ANGELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data não houve manifestação da parte 

requerida nos autos, razão pela qual, nos termos da legislação vigente e 

artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral 

da Justiça - CNGC, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44696 Nr: 2620-27.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES 

LTDA ME, João Angeloni Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a decisão de Ref.31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47191 Nr: 665-24.2018.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYARA EVELYN SILVA LIMA DE ARAUJO, marizete 

silva lima, mateus silva lima de araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de: Moises Lima de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN ROMMY DE OLIVEIRA - 

OAB:5607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a inventariante, na pessoa de seu advogado, a fim de que 

cumpra o já determinado na Ref. 04, no prazo de 10 (dez) dias.

Salientando que caso permaneça inerte, importará às sanções previstas 

no artigo 995, II do Código de Processo Civil, qual sendo a remoção do 

cargo de inventariante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50269 Nr: 2037-08.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Prado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De acordo com o Art. 9º, §1º, da LEI no 6.830/1980, o executado só 

poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o 

consentimento expresso do respectivo cônjuge.

Assim, intime-se o embargante para apresentar anuência de seu cônjuge 

sobre o imóvel oferecido a penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39052 Nr: 1641-02.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINETE MARIA DA SILVA ME, Dinete Maria da 

Silva Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sigmar Maceió - 

OAB:16.463/O-MT

 I - Incialmente, esclareço que o pedido de renegociação de débitos, 

através do REFIS (fls. 56-57), deverá ser pleiteada diretamente na 

Secretaria de Fazenda Estadual de Mato Grosso.

II - Defiro o pedido de fls. 61-62 e, determino o levantamento em favor da 

parte exequente do valor bloqueado através do BACENJUD às fls. 42-43, 

devendo ser expedido ALVARÁ para transferência do valor para a conta 

indicada na petição.

III - Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca 

junto ao sistema INFOJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1000053-98.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edir Luciano Martins Manzano Junior OAB - MT8688 (ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733-A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ZAPPAROLI DINIZ VIEIRA (ORDENADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000053-98.2020.8.11.0092. ORDENANTE: 

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA ORDENADO: DANIEL 

ZAPPAROLI DINIZ VIEIRA Considerando-se a distribuição equivocada do 

presente recurso a este juízo, determino seu imediato cancelamento. 

ALTO TAQUARI, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000050-46.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - MT6005-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DILAINE REGINA TURCHETTO (REQUERIDO)

JOAO BRASIL KOHLRAUSCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000050-46.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS REQUERIDO: JOAO BRASIL KOHLRAUSCH, DILAINE 

REGINA TURCHETTO Intime-se o autor para, no prazo de 30 dias, 

comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de devolução da 

missiva. ALTO TAQUARI, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000049-61.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIRG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA DA PENHA ARAUJO APOLIANO OAB - TO3289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILIANE ABREU DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000049-61.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

FUNDACAO UNIRG REQUERIDO: LEILIANE ABREU DIAS Tendo em vista a 

certidão do distribuidor, oficie-se o juízo deprecante solicitando a intimação 

da parte autora para, no prazo de 30 dias, comprovar o recolhimento das 

custas iniciais, sob pena de devolução da missiva. ALTO TAQUARI, 20 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-53.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DONIZETI RULLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA OAB - MT5049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SANTISSIMA EMPREENDIMENTOS PECUARIOS LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO (REQUERIDO)

GREGORIO TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000498-53.2019.8.11.0092. REQUERENTE: MARIO DONIZETI RULLI 

REQUERIDO: MARIA SANTISSIMA EMPREENDIMENTOS PECUARIOS LTDA. 

- ME, FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO, GREGORIO TOLENTINO 

MORETTI DE ALMEIDA Defiro o pedido formulado na petição (ID 28181942). 

Expeça-se Carta Precatória conforme solicitado. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010256-39.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES OAB - MT0014255A 

(ADVOGADO(A))

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

8010256-39.2016.8.11.0092 EXEQUENTE: EVERTON DONIZETTI FERREIRA 

CERANTES EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos etc. Trata-se de ação de Execução em face da Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso, na qual a parte exequente alega ser 

credora do valor de R$ 37.688,80 (trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e 

oito reais e oitenta centavos), a título de honorários advocatícios no 

exercício da advocacia dativa. Citada, a parte executada quedou-se 

inerte, deixando escoar o lapso temporal para opor embargos. É o relato 

do essencial. Fundamento e decido. Este processo executivo foi ajuizado 

para cobrar honorários advocatícios em que a parte exequente, 

advogado, desempenhou no exercício da advocacia dativa nesta unidade 

judiciária. A Fazenda Pública, mesmo citada, nada manifestou, de modo 

que resta-nos, doravante, homologar o cálculo e requisitar o pagamento. 

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pelo exequente na 

petição inicial para fixar o valor do crédito executado em R$ 37.688,80 

(trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), 

importe esse a vigorar a partir da data da propositura da demanda e 

atualizado pela TR mais juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês 

até a data do efetivo pagamento. Expeça-se ofício requisitando o 

pagamento à Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso em favor da 

parte exequente, por meio de RPV, tendo em vista tratar-se de quantia 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Aguarde-se em arquivo 

provisório até a quitação da obrigação. Após, arquive-se, com as 

anotações, providências e baixas de estilo. PR.I. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Alto Taquari/MT, 12 de junho de 2017. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60596 Nr: 1679-33.2019.811.0084

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CdA-VÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-CdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL N.º 001/2020

Exmo Srº. Drº. Tibério de Lucena Batista, Juiz Diretor do Foro da Comarca 

de Apiacás, no Estado de Mato Grosso, em substituição legal, no uso de 

suas atribuições, em obediência ao disposto no artigo 439 do Código de 

Processo Penal Brasileiro, FAZ SABER a todos que virem ou conhecerem 

do presente EDITAL a LISTA GERAL DE JURADOS DEFINITIVA para o ano 

de 2020, desta Comarca:

Obedecendo ao disposto no artigo 426 § 2º segue transcrito os arts. 436 

a 446 do CPP.

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. (Redação 

dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

 § 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. (Incluído pela Lei 

nº 11.689, de 2008)

 § 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: (Redação dada pela Lei nº 

11.689, de 2008)

 I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; (Incluído pela Lei 

nº 11.689, de 2008)

 II – os Governadores e seus respectivos Secretários; (Incluído pela Lei nº 

11.689, de 2008)

 III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e
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Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 IV – os Prefeitos Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 VIII – os militares em serviço ativo; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. (Incluído 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

 § 1º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 

2008)

 § 2º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 

2008)

 Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. (Redação dada 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. (Redação dada pela Lei 

nº 11.689, de 2008)

 Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. (Redação dada 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados. (Redação dada pela 

Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos. (Redação dada pela Lei nº 

11.689, de 2008)

 Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. (Redação 

dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

1. Abegair Fortunato Ribeiro de Souza Comerciante

2. Adalberto Falasca Outros

3. Adriana Aparecida da Silva Vendedora

4. Ailton João Zago Comerciante

5. Aires Alves Correia Agricultor

6. Aldair José dos Santos Protético

7. Alex de Moura Oliveira Comerciário(Gráfica)

8. Alexsander Xavier Servidor Público

9. Alexsandro Hanysz Nepomuceno Balconista

10. Alice Maria da Silva Manicure

11. Alzira Carvalho de Lima Servidora Pública

12. Ana Pereira Barboza Vendedora

13. Anaelise Pellat Assistente Social

14. Andréia Aparecida Morete Comerciária

15. Andréia Pereira Rosa Bernardi Comerciante

16. Angélica Fernandes Nunes Servidora Pública

17. Antonia Aparecida Pigosso Professora

18. Aurea Cristina Carrion Do Lar

19. Ávilo Rodrigo Silva Professor

20. Ávilo Rodrigo Silva Professor

21. Camila Baumann Souto Arquiteta

22. Charles Baumgarten Agrônomo

23. Cíntia Taise Bialeski Melo Estudante

24. Claudia Macedo Soares Dentista

25. Claudia Margarete Wichinheski Empresária

26. Claudio Rubio Terhorst Eletricista

27. Cristiano Balmann Contador

28. Daiana Laurentino Liz Silva Do lar

29. Daniela Mara Gomes Conselheira Tutelar

30. Derli Fernanda Carvalho Bottega Educadora/Creas

31. Diomar de Souza Santos Professor

32. Éber Gomes de Oliveira Comerciante

33. Edemir Della Giustina Comerciante

34. Edicarlos Grecco da Silva Cardoso Servidor Público

35. Edilson Osvaldírio Emmel Pecuarista

36. Edimar Mesquita Soares Professor

37. Edneia Aparecida da Silva Estudante

38. Efigênio Pedro de Carvalho Empresário

39. Elaine Ludwig da Silva Coordenadora Adm. Sicredi

40. Elias Balbino Martins Estudante

41. Elisabete Oliveira de Souza Secretária

42. Eros César Ramos Júnior Empresário

43. Fábio Germano Funcionário Público/Educação

44. Fernanda Cristina Souza Oliveira Operadora de Caixa

45. Fernando Bialeski Comerciário

46. Flaudimir de Mello Carmo Atendente – Auto Peças Gaúcha

47. Florismar Alves da Conceição Vendedora

48. Gislene Nunes Xavier da Silva Funcionária Pública - CRAS

49. Heleneide Fernandes Amadeu Servidora Pública(CREAS)

50. Indira Maria Boschetti Auxiliar de Escritório

51. Ires Aparecida Constante da Silva Agricultor

52. Ivonete Colodel Assistente Social

53. Jackson Biesdorf Comerciante

54. Jaqueline Araújo Esteves Marrafão Professora Vinícius de Moraes

55. Jaqueline Gomes da Silva Decoradora

56. João Aparecido da Silva Gerente Administrativo

57. Joaquim Lima dos Santos Servidor Público

58. Jocélia Obal Balconista

59. José Carlos da Silva Nepomuceno Mecânico

60. José Lucio da Silva Comerciante

61. José Ribamar Ferreira do Nascimento Vendedor

62. José Santana da Silva Pecuarista

63. Josiani da Silva Garcia Cabelereira

64. Jovino Martins Balbino Coordenador

65. Jucenira Pereira Barbosa Do lar

66. Juliane Raquel Spiller Assistente Social

67. Juliano Marcelo Gonçalves Madeireiro

68. Júlio Lopes Filho Comerciante

69. Kátia Regina da Silva Servidora Pública

70. Katia Regina Horn Professora

71. Leandro de Andrade Vincezi Dentista

72. Leci Zacarias Fernandes Dentista

73. Leidilene Mamédio Araújo Professora

74. Lenita Araújo Professora

75. Letícia Giaconelli Della Giustina Arquiteta

76. Lorita Schussler Outros

77. Lourival Pereira de Oliveira Professor

78. Luan Luis Matos Zagli Estudante

79. Luciano Rogério Cordeiro Júnior Gerente

80. Lucileide Santos de Oliveira Dusanoski Servidora Pública

81. Luzimar Franca Lima Açougueira

82. Márcia Lazzaro Professora

83. Márcio Bocarde Comerciante

84. Marcio Wagner Ransolin Soranso Servidor Público

85. Marco José dos Santos Padeiro

86. Maria Espigares Benante Professora

87. Maria Gorete Bispo de Souza Manicure

88. Maria Raimunda Sousa Tesch Matsuda
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89. Marinete Guedes Feitosa Comerciante Auto Peças Zinho

90. Marinete Guedes Feitosa Comerciante

91. Marli Gotsz Barbosa Professora

92. Mikaelly Cardoso Brisola Servidora Pública

93. Moacir Ferronato Pecuarista

94. Murillo Hildebrand Contador

95. Nágila Brandão de Castro Servidora Pública

96. Nilson Correia de Almeida Biólogo/Servidor Público

97. Onivar Moura Paz Comerciante/Professor

98. Osmar José Schlickmann Presidente da Arapama-AP

99. Patrícia Alexandra Sian Empaer

100. Patrícia Coelho de Miranda Comerciária(Nortão)

101. Pedro Henrique Couto Comerciante Verde Gás

102. Rafael Cáceres Cruz Eletricista

103. Raimundo Nonato Moura Neto Servidor Público

104. Regina Brazil da Silva Balconista

105. Roberta Elisa Jorge Cabeleireira (ao lado da APAE)

106. Rômulo Santana Baleeiro Servidor Público

107. Roniclei Francisco da Silva Pintor

108. Roseli Gonçalves Professora

109. Rosimeire Ferronato Funcionária Pública/Prefeitura

110. Salete Oleas Bialeski Sindicato Rural

111. Sandoval Silva Santos Servidor Público

112. Sandra Mara Bernardo Vendedora

113. Selma Matias Castro Funcionária Pública

114. Silvia Hoissa Dal Mollin Cartório

115. Solene Maciel dos Santos Cabeleireira

116. Tarciano Lise Comerciário

117. Thatiane Carvalho Brito Atendente

118. Valter Benante Estudante

119. Vivaldo Campos Cardoso Servidor Público

120. Wesley Nascimento dos Reis Veterinário Agro Reis

121. Willian Peter Peluso de Carvalho Psicólogo

122. Yohana Dal Molin Comerciária

Em conformidade com o artigo 440 do Código de Processo Penal Brasileiro, 

e para que ninguém possa alegar ignorância, determinou O MM. Juiz a 

lavratura do presente Edital de conhecimento e intimação de todos os 

jurados e jurisdicionados, devendo ser ele afixado no quadro de avisos do 

Fórum, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e à 

Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça.

Apiacás, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

Diretor do Foro

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000855-98.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO OAB - MT25077-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intimação da parte autora para manifestar em prosseguimento nos moldes 

do que foi determinado por este Juízo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000958-08.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TEODORO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada, intimo a parte 

autora para, querendo, impugnar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000308-58.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000610-87.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVANIA MARIA DA ROCHA - ME (EXECUTADO)

ROSIVANIA MARIA DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar em prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001006-64.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE GOMES FERREIRA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000182-08.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. D. A. (REQUERIDO)

 

Diante de certidão do oficial de justiça em que informa o falecimento da 

interditanda, faço a intimação do advogado do autor para manifestar o que 

entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000611-72.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI ANDRE TAVARES (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para recolhimento das custas 

conforme certidão do oficial de justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18384 Nr: 1707-62.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguiar & Brito Aguiar Ltda, Aderaldo Brito 
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Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006), bem como manifesta o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18482 Nr: 1810-69.2007.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Pereira da Costa Serpa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT, Faustino Lopes dos Santos - OAB:MT - 11.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20743 Nr: 2069-30.2008.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464, Etelmínio Arruda Salomé Neto - OAB:MT/ 9.869

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18380 Nr: 1705-92.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Francisco Rauber, Katiuscia Dalpra de 

Araujo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54403 Nr: 1778-54.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elismar Alicrim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135, Lucio Junior Bueno Alves - OAB:MT - 15.733, Luiz 

Gonçalves de Seixas Filho - OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vicente Andreotto Júnior - 

Procurador do Município - OAB:MT/ 9.207

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15221 Nr: 1100-83.2006.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Rocha de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araujo & Rauber Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26579 Nr: 40-02.2011.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Gomes Ferreira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Nunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:19474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18202 Nr: 1521-39.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cario Donizete Campos, Aparecida de Fatima 

Camilo Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane C. Figueiredo Silva - 

OAB:OAB/MT 11.295, Dinara de Arruda Oliveira - OAB:4914, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:MT - 3056, Saionara Mari - OAB:5.225 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52132 Nr: 2043-90.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudiceia Alves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior - 

OAB:MT - 7.963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:9.255

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 
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algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26385 Nr: 2428-09.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaconias Ferreira Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro José Gomes Junior - 

OAB:MT/ 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27752 Nr: 1191-03.2011.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Cristina de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisandra Cristine Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Everton Leandro da Costa - OAB:86161/MG, 

Faustino Lopes dos Santos - OAB:MT - 11.135, Jackeline Oliveira 

da Silva Matos - OAB:42089/OAB/PR, Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50042 Nr: 2152-41.2011.811.0038

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Longhin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Reserva do Cabaçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:21370/O, Luiz Pereira Pardin - OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Anselmo da Costa 

Prado - OAB:MT - 8486

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28653 Nr: 2077-02.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Luiz Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12093/MT

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51940 Nr: 1837-76.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Reserva do Cabaçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54004 Nr: 1359-34.2013.811.0038

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Barbara

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2756 Nr: 953-67.2000.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurelio Ramires Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glenio José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057 ou 3027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17186 Nr: 551-39.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. Dalpra de Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB/MT n.º 8794-A - OAB:DF/MS 7.657/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28683 Nr: 2106-52.2011.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Fátima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Roberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27992 Nr: 1430-07.2011.811.0038

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Nascimento Faria Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Souza, Maria do Pilar Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-52.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO REBOLI NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONANZA CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

CRED ON LINE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000041-52.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:PEDRO REBOLI 

NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA POLO PASSIVO: 

BONANZA CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA - ME e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-07.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANSAL IND. E COM. DE RACOES E NUTRIENTES ANIMAIS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000044-07.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:MARCELO 

MONTEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ ALFREDO 

GOMES DE SEIXAS, LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO POLO PASSIVO: 

SANSAL IND. E COM. DE RACOES E NUTRIENTES ANIMAIS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000007-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 21 de janeiro de 2020 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000007-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 21 de janeiro de 2020 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-59.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000047-59.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:THAIS PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001058-96.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. E. K. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, por meio 

de seu patrono constituído, via DJe, para que proceda com a 

complementação da diligência do(a) senhor(a) Oficial de Justiça, tal como 

requerida na certidão de id. 27932495. No ensejo, considerando o contido 

na petição de id 28007265, remetemos os presentes autos ao Juiz 

competente.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000954-07.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIQUEIAS NASCIMENTO SCAFFI (REQUERIDO)

 

Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, por meio 

de seu patrono constituído, via DJe, para que proceda com a 

complementação da diligência do(a) senhor(a) Oficial de Justiça, tal como 

requerida na certidão de id. 27245829. No ensejo, considerando o contido 

na petição de id. 27903467, remetemos os presentes autos ao Juiz 

competente.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001155-96.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE (EXEQUENTE)

APARECIDO BRIANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO BRIANTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1001155-96.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: 

APARECIDO BRIANTE, OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE EXECUTADO: 

MARCOS ROBERTO BRIANTI VISTOS. Da análise da petição inicial verifico 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como 

foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo Códex, recebo a 

petição inicial. CITE-SE e intime-se a parte executada para efetuar o 

pagamento do débito principal atualizado, mais juros, custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido pela 

metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à penhora, no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. Decorrido o prazo 

de três dias sem que tenha a parte executada efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte Executada 

(art. 841 CPC). A parte executada poderá oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os embargos não terão efeito 

suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para 

concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido. No 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito exequendo e comprovando 

o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá a parte 

Executada requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

consoante art. 916, NCPC. Se a parte exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (Art. 

828, do NCPC), devendo a parte exequente, no prazo de dez dias após a 

sua concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (Art. 

828, §1º, NCPC), atentando-se às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000984-42.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARJORIE ROSSI OAB - SP244185 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILARIO KESTRING - ME (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000984-42.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A REU: ILARIO KESTRING - ME V I 

S T O S. Inexistindo força executiva no título apresentado e, lado outro, 

existindo prova robusta do montante devido, mostra-se perfeitamente 

adequada a utilização da monitória, nos moldes do art. 700, do NCPC, 

razão porque recebo a petição inicial, posto que preenchidos os requisitos 

legais (art. 319, CPC). Cite-se a parte requerida para opor embargos à 

monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, efetuar 

o pagamento do débito e de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do pagamento de 

custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. Caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000695-12.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000695-12.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: MARILENE ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Diante da 

necessidade de readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agenda para o DIA 17 (DEZESSETE) DE 

FEVEREIRO DE 2020, ÀS 17H00MIN. RENOVEM-SE as intimações 

necessárias. Intimem-se e se cumpra. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000989-64.2019.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO SERGIO ENDRINGER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000989-64.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ARLINDO SERGIO ENDRINGER 

VISTOS. Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 

fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo Códex, recebo a petição inicial 

e sua emenda. De preambulo, cumpre salientar que a nova sistemática do 

diploma processual vigente trouxe como um dos seus vetores 

principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação de execução de títulos conservou sua condição de 

procedimento especial, sendo despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito. Superada essa 

questão, CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento do 

débito principal atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, 

§1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à penhora, no prazo de 03 (três) dias, 

nos termos do artigo 335, I, do CPC. Decorrido o prazo de três dias sem 

que tenham o executado efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial 

de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à 

PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a 

dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o 

estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, por meio de seu 

advogado ou à sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, 

CPC). O executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido. No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá o 

Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

consoante art. 916, NCPC. Se o exequente requerer, expeça-se certidão 

de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor 

da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de 

outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (Art. 828, do 

NCPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (Art. 828, 

§1º, NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001001-78.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1001001-78.2019.8.11.0026. AUTOR(A): BANCO 

DO BRASIL SA REU: ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA V I S T O S. 

Inexistindo força executiva no título apresentado e, lado outro, existindo 

prova robusta do montante devido, mostra-se perfeitamente adequada a 

utilização da monitória, nos moldes do art. 700, do NCPC, razão porque 

recebo a petição inicial, posto que preenchidos os requisitos legais (art. 

319, CPC). Cite-se a parte requerida para opor embargos à monitória, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento 

do débito e de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, com isenção do pagamento de custas 

processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. Caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001083-12.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES OAB - MG157314 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO DOS SANTOS MORENO (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1001083-12.2019.8.11.0026. AUTOR(A): AGV 

BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR REU: MARCOS 

PAULO DOS SANTOS MORENO Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. DETERMINO a remessa da presente demanda ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para a realização dos 

procedimentos de estilo, nos moldes do art. 334, caput do CPC. CITE-SE a 

parte requerida, advertindo-a que o prazo para contestar, caso não haja 

autocomposição, começará a fluir da data da realização da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC). INTIMEM-SE as partes, 

advertindo-as de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante com outorga de 

poderes específicos para negociar e transigir). Consigne-se que não 

havendo autocomposição, sai a parte requerida intimada para oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, 

sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). Havendo 

desinteresse da parte requerida na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. 

Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001080-57.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO QUINTINO FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1001080-57.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: THIAGO QUINTINO FRANCA 

VISTOS. Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 

fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo Códex, recebo a petição inicial. 

CITE-SE e intime-se a parte executada para efetuar o pagamento do débito 

principal atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 

827, CPC, ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou 

ainda, nomeie bens à penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do 

artigo 335, I, do CPC. Decorrido o prazo de três dias sem que tenha a parte 

executada efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 
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munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte Executada (art. 841 CPC). A parte executada 

poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) 

dias. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto 

quando verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e 

desde que o juízo já esteja garantido. No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito exequendo e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, poderá a parte Executada 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, consoante 

art. 916, NCPC. Se a parte exequente requerer, expeça-se certidão de que 

a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da 

causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de 

outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (Art. 828, do 

NCPC), devendo a parte exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (Art. 828, 

§1º, NCPC), atentando-se às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001079-72.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON LUCAS JACINTO TORRES OAB - MT17652-O (ADVOGADO(A))

LASTHENIA DE FREITAS VARAO OAB - MT4695-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBRECHT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1001079-72.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: UNIAO 

AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA EXECUTADO: ALBRECHT 

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA VISTOS. Da análise da petição inicial 

verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim 

como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo Códex, 

recebo a petição inicial. CITE-SE e intime-se a parte executada para 

efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais juros, custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à penhora, no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. Decorrido o 

prazo de três dias sem que tenha a parte executada efetuado o 

pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, a parte Executada (art. 841 CPC). A parte executada poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando 

verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que 

o juízo já esteja garantido. No prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito exequendo e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, poderá a parte Executada requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, consoante art. 916, NCPC. Se a parte 

exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, 

com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (Art. 828, do NCPC), devendo a parte 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (Art. 828, §1º, NCPC), atentando-se às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001105-70.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE DA SILVA (EXECUTADO)

VALDETE LUCIA DA SILVA LINO (EXECUTADO)

VALDECI JOSE DA SILVA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1001105-70.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA ESPÓLIO: VALDECI JOSE DA SILVA EXECUTADO: 

ELIZABETE DA SILVA, VALDETE LUCIA DA SILVA LINO VISTOS. Da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo Códex, recebo a petição inicial. CITE-SE e intime-se a 

parte executada para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, 

mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, 

nomeie bens à penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 

335, I, do CPC. Decorrido o prazo de três dias sem que tenha a parte 

executada efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte Executada (art. 841 CPC). A parte executada 

poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) 

dias. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto 

quando verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e 

desde que o juízo já esteja garantido. No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito exequendo e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, poderá a parte Executada 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, consoante 

art. 916, NCPC. Se a parte exequente requerer, expeça-se certidão de que 

a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da 

causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de 

outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (Art. 828, do 

NCPC), devendo a parte exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (Art. 828, 

§1º, NCPC), atentando-se às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000988-79.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DE FATIMA KISSEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO FAVALESSA DE OLIVEIRA - ME (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000988-79.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

ROSIMAR DE FATIMA KISSEL REU: MARIA DO CARMO FAVALESSA DE 

OLIVEIRA - ME Vistos. Inexistindo provas plausíveis para o deferimento de 

justiça gratuita, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, comprovar documentalmente renda e patrimônio, seus e da família, 

com quem coabita ou da qual é dependente e, ainda, apresentar 

comprovante de isenção de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, §2º, do 

NCPC, ou, no mesmo prazo, juntar aos autos comprovante de recolhimento 

das custas. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001025-09.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

D. J. P. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017614A (ADVOGADO(A))

FABIO GOMES PEREIRA OAB - MT21073/O (ADVOGADO(A))

DARCI JAQUES PRESTES DOS SANTOS OAB - 593.836.401-97 

(REPRESENTANTE)

VALDEIR SILVERIO DOS SANTOS OAB - 008.903.771-54 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARACANA ENERGETICA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1001025-09.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: D. J. P. 

DOS SANTOS & CIA LTDA - ME REPRESENTANTE: DARCI JAQUES 

PRESTES DOS SANTOS, VALDEIR SILVERIO DOS SANTOS EXECUTADO: 

MARACANA ENERGETICA S/A Vistos. Cuida-se de ação de execução de 

título extrajudicial, ajuizada inicialmente na Comarca de Tangará da Serra, 

remetidos a este Juízo em razão da Decisão Id. 26064668 – Pág. 38, que 

reconheceu a conexão com o presente feito e os autos tombado sob o 

número 1000738-46.2019.8.11.0026, em trâmite perante este Juízo. 

Analisando o presente feito e os autos registrados sob número 

supramencionado, em trâmite nesta Comarca de Arenápolis, detém-se que 

as duas demandas guardam similitude em sua causa de pedir, tratando-se 

da mesma relação jurídica, incidindo sobre um mesmo objeto, sendo que 

os autos de número 1000738-46.2019.8.11.0026 exerce sobre o presente 

feito uma inegável influencia prejudicial, razão pela qual a suspensão do 

presente feito é medida necessária, porquanto a discussão dos autos 

conexos ao presente feito é passível de prejudicar a força executória do 

título executivo do presente feito. Ante o exposto, DETERMINO o 

apensamento/associação dos feitos, com suspensão dos presentes 

autos, devendo os feitos serem conclusos simultaneamente, evitando-se 

decisões conflitantes e atos desnecessários. Junte-se a presente decisão 

aos autos de número 1000738-46.2019.8.11.0026 e aguarde-se o deslinde 

daquele feito. Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001089-19.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAIMUNDO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1001089-19.2019.8.11.0026. EMBARGANTE: 

CARLOS RAIMUNDO DA SILVA EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Vistos. Inexistindo provas plausíveis para o 

deferimento de justiça gratuita, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, comprovar documentalmente renda e patrimônio, 

seus e da família, com quem coabita ou da qual é dependente e, ainda, 

apresentar comprovante de isenção de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 99, §2º, do NCPC, ou, no mesmo prazo, juntar aos autos comprovante 

de recolhimento das custas. Da análise do pleito inicial, observa-se, ainda, 

que a matéria deduzida pela parte embargante está atrelada tão somente à 

penhora realizada no bojo da execução, o que demonstra que sua 

insurgência em nada tem a ver com as matérias relativas aos embargos à 

execução e sim à penhora, nos termos do artigo 917, §1º do CPC, 

devendo ocorrer por simples petição e nos próprios autos, contados de 15 

dias, a partir da ciência do ato pela parte embargante. Diante disso, 

intime-se o embargante para emendar à inicial, adequando os pedidos ao 

que estabelece o art. 917 do novo CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001064-06.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ACONORT COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZILDA APARECIDA PAROLIN SILVA (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1001064-06.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

ACONORT COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - ME REU: EZILDA 

APARECIDA PAROLIN SILVA Vistos. Cuida-se de ação reivindicatória c/c 

obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência ajuizada por 

Comercial de Aços Arenápolis LTDA ME em face de Ezilda Aparecida 

Parolin Silva, reconhecendo a parte autora, em sua inicial, a conexão do 

presente feito e os autos tombado sob o número 

1000377-29.2019.8.11.0026, em trâmite perante este Juízo. Analisando o 

presente feito e os autos registrados sob número supramencionado, em 

trâmite nesta Comarca de Arenápolis, detém-se que as duas demandas 

guardam similitude em sua causa de pedir, tratando-se da mesma relação 

jurídica, incidindo sobre um mesmo objeto, sendo que os autos de número 

1000377-2946.2019.8.11.0026 exerce sobre o presente feito uma inegável 

influencia prejudicial quanto ao pedido liminar aforado nos presentes 

autos, tendo em vista que a requerida obteve liminar favorável a sua 

reintegração de posse sobre a área, objeto desta contenda, não tendo a 

parte autora trazido aos autos qualquer prova capaz de modificar a 

decisão judicial proferida nos autos anteriormente distribuídos. 

PROCEDA-SE a Secretaria a associação (apensamento) no sistema PJe 

dos autos mencionados na presente decisão. Junte-se cópia da presente 

decisão aos autos de número 1000377-29.2019.8.11.0026. Intime-se a 

requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo de quinze dias. 

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000981-87.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAIUS ALÍDER DUARTE FIORAVANTE OLIVEIRA (REU)

ALIDER GONCALVES DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

IRIS AUGUSTA DUARTE FIORAVANTE OLIVEIRA SENEFONTE (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000981-87.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

ROSIANA FERREIRA DOS SANTOS REU: GAIUS ALÍDER DUARTE 

FIORAVANTE OLIVEIRA, IRIS AUGUSTA DUARTE FIORAVANTE OLIVEIRA 

SENEFONTE ESPÓLIO: ALIDER GONCALVES DE OLIVEIRA Vistos. Da 

análise da inicial, verifica-se que a autora requereu diligência judicial 

objetivando a localização da parte requerida, contudo, não demonstrou o 

esgotamento de diligências próprias para obter tal acesso. Diante disso, 

considerando que a citação ficta constitui medida excepcional, somente 

admissível quando impossibilitada a localização do requerido, indefiro o 
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pedido de diligência judicial a que a alude o art. 319, §1º do CPC, ante a 

total ausência de comprovação de que a requerente tenha diligenciado em 

busca do atual endereço da parte requerida. DETERMINO a intimação da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou 

complementar a inicial, tomando todas providencias acima pertinentes, sob 

pena de indeferimento da inicial. Após, volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-32.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ODETH FLORIPA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000920-32.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.130,06 POLO ATIVO: Nome: ODETH FLORIPA MENDES Endereço: RUA 

MINAS GERAIS, SN, CENTRO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do 

preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-02.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MENDES REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000922-02.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.093,80 POLO ATIVO: Nome: ROSILENE MENDES REGIS Endereço: RUA 

MINAS GERAIS, SN, CENTRO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do 

preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-37.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000952-37.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.379,13 POLO ATIVO: Nome: ALEXSSANDRO DE ANDRADE Endereço: 

RUA PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO, S/N, INDEFINIDO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 851, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, apresente impugnação 

à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 21 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-66.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO PINHEIRO SOBRINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000963-66.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: SILVIO PINHEIRO SOBRINHO Endereço: Rua 

São Sepe, sn, casa, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, apresente impugnação 

à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 21 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-36.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALANIS LIRA MORAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

DARLEY APARECIDO CARRIJO OAB - MT24306/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 
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DIREITO PROCESSO n. 1000965-36.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

39.920,00 POLO ATIVO: Nome: ALANIS LIRA MORAN Endereço: Rua 

Sebastião Gomes Soares, 766-E, Primavera, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

AVENIDA PREFEITO CAIO, 625, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-43.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL PINTO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000971-43.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

14.970,00 POLO ATIVO: Nome: LOURIVAL PINTO DA LUZ Endereço: 

TRAV DO OURO, 1254E, JD PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, para, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-28.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE ALMEIDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000972-28.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.546,00 POLO ATIVO: Nome: REGIANE DE ALMEIDA MENDES Endereço: 

TRAVESSA BRILHANTE, SN, PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-95.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOBELINO SEVERO DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000974-95.2019.8.11.0026 Valor da causa: 0,00 

POLO ATIVO: Nome: JOBELINO SEVERO DA SILVA SANTANA Endereço: 

RUA PADRE JOÃO BOSCO, 577, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: PAX NACIONAL PREVER SERVICOS 

POSTUMOS LTDA Endereço: AV. PREFEITO CAIO, 750, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-87.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DONATA PINHEIRO DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000022-87.2017.8.11.0026. REQUERENTE: DONATA PINHEIRO DA SILVA 

CAMARGO REQUERIDO: EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 

Vistos. DEFIRO o pedido de EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ para levantamento 

dos valores depositados nos autos, conforme requerido ao Id. 27993916. 

Após, se nada mais for requerido nos presentes autos, ao arquivo com as 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001113-47.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MOZER MOURA SOAVE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGO SAVIO MANFRIN CORBARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001113-47.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: MOZER MOURA SOAVE 

EXECUTADO: DOMINGO SAVIO MANFRIN CORBARI V I S T O S, Trata-se 

de pedido de cumprimento de sentença formulado por Mozer Moura Soave 

em face de Domingo Savioa Manfrin Corbari porque, em suma, teria o 

executado descumprido os termos do acordo judicial homologado por 

sentença. De acordo com o exequente, as partes celebraram transação 

judicial junto ao CEJUSC desta Comarca, por meio da qual o executado se 
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comprometeu a obrigação de pagar a quantia de R$ 35.000,00 ao 

exequente no prazo de 30 dias, deixando como garantia da dívida o trator 

TM 140 New Holland da cor azul com chassi *60*275306, 

comprometendo-se, ainda, em não desfazer do bem, bem como mantê-lo 

em perfeitas condições de uso. Ocorre que transcorrido prazo superior 

aos trinta dias pactuado sem que tenha o executado cumprido com a 

avença, se recusa a entrega do bem dado em garantia sob o argumento 

de não estar mais em sua posse, razão pela qual requer o cumprimento do 

acordo entabulado com a consequente busca e apreensão do veículo 

dado em garantia. Diretamente ao ponto, a presente ação se funda em 

título executivo judicial, nos termos do art.515, I, do NCPC, in verbis: “Art. 

515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo 

com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no 

processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar 

quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;” O pleito do 

exequente no que concerne a busca e apreensão do bem dado em 

garantia possui expressa autorização legal, conforme constante no §1º do 

art. 536 do novo CPC, abaixo transcrito, in verbis: “Art. 536. No 

cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a 

efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente. § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 

determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 

impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o 

auxílio de força policial.” Assim, defiro o pedido formulado no presente 

pedido de cumprimento de sentença e determino a busca e apreensão do 

bem descrito no termo de acordo celebrado (Id. 27278528), objeto da 

presente ação de cumprimento de sentença. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Defiro, desde já, o uso de reforço policial, se necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000900-49.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VERACI CASSIAMANO REIS STEFANELLO (AUTOR(A))

DARCI MIGUEL STEFANELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO PITOL (REU)

MIGUEL PITOL (REU)

MARILENE DA SILVA CONCEICAO PITOL (REU)

MARGARETE PITOL (REU)

PAULO VICENTE PITOL (REU)

ZENILDA PITOL (REU)

 

INTIMO A PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO DE REFERÊNCIA 

27974204, QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA 

10/03/2020, ÀS 15:00 HORAS. INTIMO A PARTE AUTORA, TAMBÉM, 

PARA QUE REALIZE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, PARA QUE SEJA POSSÍVEL A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS 

REQUERIDOS.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000900-49.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VERACI CASSIAMANO REIS STEFANELLO (AUTOR(A))

DARCI MIGUEL STEFANELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO PITOL (REU)

MIGUEL PITOL (REU)

MARILENE DA SILVA CONCEICAO PITOL (REU)

MARGARETE PITOL (REU)

PAULO VICENTE PITOL (REU)

ZENILDA PITOL (REU)

 

INTIMO A PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO DE REFERÊNCIA 

27974204, QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA 

10/03/2020, ÀS 15:00 HORAS. INTIMO A PARTE AUTORA, TAMBÉM, 

PARA QUE REALIZE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, PARA QUE SEJA POSSÍVEL A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS 

REQUERIDOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000573-07.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. M. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVALINA MORAIS RAMOS OAB - 395.936.651-53 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000573-07.2019.8.11.0088. AUTOR(A): 

RICARDO TOMAS DA SILVA REU: A. E. M. R. REPRESENTANTE: 

SILVALINA MORAIS RAMOS VISTOS. Acolho a emenda formulada no id. 

25084184, a qual passa a integrar o pedido inicial. Cuida-se de ação de 

reconhecimento de paternidade c/c oferta de alimentos, regulamentação 

de guarda e visitas e retificação de registro civil vertida por Ricardo Tomas 

da Silva em face de Amanda Eduarda Morais Ramos e Silvalina Morais 

Ramos. Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Por 

conseguinte, designa-se audiência de conciliação para o dia 19/03/2020, 

às 15 horas. Considerando que o autor requereu que a audiência fosse 

realizada por videoconferência, justificando a impossibilidade no 

comparecimento pela a distância entre as Comarcas de Cuiabá-Aripuanã, 

expeça-se carta precatória a Comarca de Cuiabá solicitando a 

disponibilização da sala de multimídias na data designada. Havendo 

informação de indisponibilidade da realização da audiência por 

videoconferência pela Comarca de Cuiabá, fica o autor cientificado que 

deverá comparecer pessoalmente na audiência designada neste Juízo. 

Proceda-se a intimação do requerente e a citação da parte requerida para 

comparecimento na audiência de conciliação prévia (art. 334, § 5º do 

NCPC), salientando-se que o prazo para defesa passará a decorrer da 

aludida audiência, devendo o requerido se fazer representado por 

advogado particular. Caso não tenha condições financeiras de constituir 

defensor nos autos, a parte deverá comparecer previamente na 

Secretaria desta Comarca de Aripuanã/MT, munida documentação 

comprobatória da sua hipossuficiência financeira, para análise da 

possibilidade de nomeação de Advogado (a) dativo em seu favor. Faça 

constar no mandado às advertências legais. Tratando-se de ação 

versando sobre interesse de menor, determino o processamento da lide 

em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC). Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Aripuanã/MT, 13 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000573-07.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. M. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVALINA MORAIS RAMOS OAB - 395.936.651-53 (REPRESENTANTE)

 

CONSIDERANDO O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE REALIZE O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000003-84.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. V. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCIA NOGUEIRA DOURADO OAB - RO7724 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. C. (REU)

 

loc ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000003-84.2020.8.11.0088. AUTOR(A): 

MARINETE LOPES VIANA CASTILHO REU: DIVINO SEBASTIAO CASTILHO 

VISTOS. Cuida-se de ação de divórcio c/c regularização de guarda, 

visitas, alimentos e partilha de bens, vertida por Marinete Lopes Viana 

Castilho em face de Divino Sebastião Castilho. Da análise da petição inicial 

verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim 

como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal. Por conseguinte, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 

19/03/2020, às 16 horas. Proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida para comparecimento na audiência de 

conciliação prévia (art. 334, § 5º do NCPC), salientando-se que o prazo 

para defesa passará a decorrer da aludida audiência, devendo o 

requerido se fazer representado por advogado particular. Caso não tenha 

condições financeiras de constituir defensor nos autos, a parte deverá 

comparecer previamente na Secretaria desta Comarca de Aripuanã/MT, 

munida documentação comprobatória da sua hipossuficiência financeira, 

para análise da possibilidade de nomeação de Advogado (a) dativo em 

seu favor. Faça constar no mandado às advertências legais. Defiro ao 

autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes 

do CPC. Tratando-se de ação versando sobre interesse de menor, 

determino o processamento da lide em segredo de justiça (art. 189, II, do 

CPC). Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Aripuanã/MT, 15 de janeiro de 

2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000823-40.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. C. M. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA PEREIRA BRITO E MORATO OAB - MG101772 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000823-40.2019.8.11.0088. AUTOR(A): 

L. A. C. M. D. REU: ALBERTO AGOSTINHO CANDIDO VISTOS. Cuida-se de 

ação revisional de alimentos com pedido de tutela de tutela provisória de 

urgência proposta por Lucas Alberto Cândido Magalhães Dayrell, 

representado por sua genitora Jussara Dayrell Rodrigues em desfavor de 

Alberto Agostinho Cândido. Narra a inicial, que mediante acordo realizado 

em ação de alimentos o autor se comprometeu em pagar pensão 

alimentícia no valor 1,2 (um inteiro e dois décimos) do salário mínimo 

nacional, perfazendo atualmente o valor de R$ 1.197,60 e mais as 

despesas escolares. Assevera que o acordo foi realizado no ano de 

2015, sendo que após o falecimento da genitora materna do menor essa 

veio necessitar de arcar sozinha com as despesas de casa, sendo que o 

valor pago pelo requerido encontra-se insuficiente para as despesas 

desse. Afirma que a situação econômica e familiar do requerido é estável 

e avantajada, o qual foi prefeito por duas vezes da Cidade de Mário 

Campos, possuindo, ainda, veículos de luxo, casas, lotes, rancho veraneio 

e é filho de Raimundo Cândido da Silva, o qual é proprietário da Rede de 

Supermercados Luna, a qual possui certa de 1.500 funcionários. Expõe 

que as despesas escolares perfazem em média o valor de R$1.100,00, 

entretanto, como não foi fixada em pecúnia, o requerido as arca como bem 

entende. Diante dos fatos acima relatados pleiteia a concessão de tutela 

de urgência para que seja majorado o valor da pensão para R$ 2.300,00. É 

a síntese. DECIDO. O Art. 300, do NCPC, autoriza a concessão da tutela de 

urgência quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. E, na 

voz de Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: 

"Probabilidade do direito: (...) A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória". Quanto ao segundo requisito, escrevem que 

"é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência 

quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do 

direito" (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 312/313). Portanto, prova que deve ser 

suficiente a permitir um juízo de convencimento da veracidade das 

alegações que fundamentam o pedido, a ensejar o provimento requerido. 

A propósito, desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e 

Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, 

Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e 

Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 

(Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. 

Juspodivm, pág. 572, “verbis”: “A principal finalidade da tutela provisória é 

abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os 

efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em homenagem ao 

princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, conforme célebre 

imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que o processo 

demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as partes, e 

não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela antecipada, 

denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela provisória 

confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A decisão que 

concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e dá eficácia 

imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). Por ser 

provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a confirme, 

revogue ou modifique”. O requerente pretende obter a revisão do quantum 

alimentar pactuado. Pois bem. No caso em análise, os alimentos foram 

fixados em um 1,2 (um inteiro e dois décimos), no ano de 2015. O 

alimentado é menor, possuindo necessidades presumidas, sendo incapaz 

de prover o próprio sustento. No que se refere à possibilidade, não 

encontra-se comprovação de que houve mudança na condição financeira 

do requerido desde que realizou o acordo com o autor no ano de 2015, 

além do mais, como dito pelo próprio autor, o requerido arca com a pensão 

alimentícia corretamente, estando em descontento apenas com os valores 

referentes as despesas escolares, as quais não houve sequer 

comprovação de sua totalidade. Diante do exposto, entendo que não 

restou demonstrado pelos documentos acostados à inicial, que, de fato, 

houve alteração de suas possibilidades financeiras, razão porque 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente . Por 

conseguinte, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as 

partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses e, principalmente, dos menores 

envolvidos. Portanto, promova-se a citação do demandado, 

cientificando-os, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de conciliação, a qual designa-se para o dia 

19.03.2020, às 16h30min. Consigne-se, no mandado, que não havendo 

autocomposição, sai a parte ré intimada para oferecer contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, sob pena de 

incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). Havendo desinteresse da 

parte requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §5º do 

artigo 334), salientando, ainda, que, o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC, art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Concedo ao autor os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC, já que assistido pela Defensoria 

Pública evidenciando ausência de recursos para suportar as custas 

processuais. Ciência ao Parquet. Às providências. Aripuanã/MT, 21 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000542-84.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. D. S. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ILMA SILVA DE SOUZA OAB - 570.942.412-91 (REPRESENTANTE)

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. (REU)

M. Z. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000542-84.2019.8.11.0088. 

REPRESENTANTE: ILMA SILVA DE SOUZA AUTOR(A): ILMA SILVA DE 

SOUZA REU: JUVELINO SIMIONATO, MARIA ZORSI VISTOS. Acolho a 

emenda formulada no id. 25938373, a qual passa a integrar o pedido 

inicial. Cuida-se de ação de alimentos avoengos ajuizada por Rayssa 

Lopes Ferreira Simionato, menor, representada por sua avó e guardiã Ilma 

Silva de Souza, em face de seus avós paternos Juvelino Simionato e Maria 

Zorsi, postulando em sede de tutela de urgência a fixação de alimentos 

provisórios no valor equivalente a 01 salario mínimo vigente. Segundo a 

autora, seu genitor, filho dos requeridos, veio a óbito na data de 

15/01/2018, não possuindo sua avó materna e guardiã condições 

financeiras de arcar com toda sua despesa sozinha. Assevera que sua 

genitora também não possui condições financeiras de lhe ajudar, vez que 

recebe apenas R$1.050,70 (um mil e cinquenta reais e setenta centavos) 

por mês, possuindo outros 02 filhos. Posta a questão, há que se salientar, 

desde logo, que o dever de alimentar é legalmente atribuído aos genitores, 

na medida de suas possibilidades e, na hipótese de sua impossibilidade, 

os alimentos podem ser exigidos dos avós, consoante dicção dos art. 

1.696 e 1.698 do Código Civil. Contudo, os alimentos avoengos possuem 

caráter subsidiário e complementar, sendo que o chamamento dos avós é 

excepcional e somente se justifica quando nenhum dos genitores tiver 

condições de prover o sustento da prole, ou seja, em primeiro lugar a 

obrigação é do pai e da mãe, do pai ou da mãe e quando um dos genitores 

não puder atender essa obrigação é dever do outro genitor prestar auxílio 

ao filho. O eminente jurista Yussef Said Cahali lembra, que: “somente após 

a demonstração da inexistência ou da impossibilidade de um dos parentes 

de determinada classe em prestar alimentos é que se pode exigir pensão 

alimentícia de parentes pertencentes às classes mais remotas”. (...) “o 

alimentando não pode, sob pena de subverter toda a sistemática do 

direito-dever de alimentos, eleger, discricionariamente, os ascendentes 

que devem socorrê-lo[1]”. Na hipótese versanda, há informações que o 

pai veio a óbito, no entanto, não há comprovação suficiente que 

demonstre a falta de condições da mãe da autora de prover o sustento 

dela. Isto posto, havendo necessidade de dilação probatória a fim de ser 

verificada a impossibilidade de a mãe arcar com o encargo alimentar da 

filha e diante da subsidiariedade dos alimentos avoengos indefiro o pedido 

de fixação dos alimentos provisórios requestados. Da análise da petição 

inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. Havendo manifestação expressa da autora sobre 

o interesse na realização de audiência de autocomposição, DESIGNA-SE 

audiência de conciliação para o dia 26.03.2020, às 13h30min. Proceda-se 

a intimação da requerente e a citação da parte requerida para 

comparecimento na audiência de conciliação prévia (art. 334, § 5º do 

NCPC), salientando-se que o prazo para defesa passará a decorrer da 

aludida audiência, devendo os requeridos se fazer representados por 

advogado particular. Faça constar no mandado às advertências legais. 

Defiro a autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e 

seguintes do CPC. Tratando-se de ação versando sobre interesse de 

menor, determino o processamento da lide em segredo de justiça (art. 189, 

II, do CPC). Ciência ao Ministério Público. Às providências. Aripuanã/MT, 16 

de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação. [1] 
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DAYRELL RODRIGUES VISTOS, Preliminarmente, intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Ação de 

modificação de guarda c/c exoneração de alimentos e tutela de urgência 

promovida por Alberto Agostinho Cândido em face de Jussara Dayrell 

Rodrigues, objetivando a concessão da guarda unilateral do menor Lucas 

Alberto aândido Dayrell porque, segundo o autor, quando formalizado 

acordo sobre a guarda e alimentos da criança ficou convencionado que a 

guarda do filho permaneceria com a genitora, assim como o requerido se 

comprometeu em pagar alimentos ao infante e mais 50% das despesas 

extras. Relata que apesar do ajuste, na data de 25/06/2019 o autor foi até 

a residência em que o menor reside com sua genitora e constatou que 

esse se encontrava em situação de abandono. Assinala que em razão da 

situação constatada acionou a Polícia e o Conselho Tutelar, os quais 

averiguaram a situação exposta, havendo os órgãos envidado esforços 

para contato com a genitora do menor, não conseguindo, retornando essa 

ao lar só após a sua busca pela Polícia no seu local de trabalho. Expôs 

que o menor confidenciou ao requerente e aos Policiais Militares e 

Conselho Tutelar que acompanhou a diligência que “permanece sozinho na 

residência todos os dias na parte da manhã, realizando todas as suas 

atividades sozinho, como por exemplo, tomar banho, esquentar o almoço 

no micro-ondas, arrumar para ir para escola e aguardar o escolar, e que 

ao retornar da escola ainda permanece sozinho, que a mãe só retorna do 

trabalho por volta das 19 horas”. Verbera ainda, que após o episódio 

tentou contato com o menor, ocasião em que suas ligações foram 

recusadas ou bloqueadas, sendo que na data de 24/05/2019 a requerida 

informou ao autor que a empresa na qual trabalha havia transferido ela 

para esta cidade de Aripuanã/MT e que levaria o filho do casal consigo. 

Diante dos fatos narrados, pretende, em sede provisória, a fixação da 

guarda do infante em seu poder, com a finalidade de evitar mais episódios 

de abandono, minimizando as consequências ao menor. A demanda foi 

distribuída inicialmente na Comarca de Três Marias/MG, havendo aquele 

Juízo declinado da competência em favor desse, visto que a requerida e o 

menor mudaram-se para essa Comarca. É o relato. Decido. De proêmio, 

FIXA-SE a competência desta Vara Única para processar e julgar a 

presente demanda, em consonância com o próprio fundamento manejado 

para o declínio anterior. No que pertine à fixação da guarda de forma 

unilateral e em sede liminar, necessário é que se recorde que a Lei nº. 

13.058/14 veio a lume com a finalidade de consolidar a ideia da guarda 

compartilhada como regra a ser aplicada e buscada pelo conjunto familiar, 

o que, de per si, já demonstra a fragilidade da pretensão liminar, que sem 

qualquer motivação concreta pretende a fixação da guarda monoparental. 

Relembre-se que mesmo antes da assunção da lei em comento, o STJ já 

vinha indicando, de modo claro, a tendência a privilegiar a guarda 

compartilhada como regra às situações de dissolução de vínculos 

conjugais, como se extrai do tema “Prevalência do interesse do menor na 

guarda compartilhada”, nonde a Corte Cidadã selecionou uma dúzia de 

acórdãos a demonstrar a inclinação jurisprudencial por esse modelo de 

guarda. Desse compendio se extraem algumas certezas sobre a 

tendência dos Tribunais em apontar a guarda compartilhada como “o ideal 

a ser buscado no exercício do poder familiar entre pais separados, mesmo 

que demandem deles reestruturações, concessões e adequações 

diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do 

ideal psicológico de duplo referencial”. E prossegue a coletânea de 

julgados, ao assinalar que: “A custódia física conjunta é o ideal a ser 

buscado na fixação da guarda compartilhada, porque a implementação 

quebra a monoparentalidade na criação dos filhos, fato corriqueiro na 

guarda unilateral, que é substituída pela implementação de condições 

propícias à continuidade da existência de fontes bifrontais de exercício do 

poder familiar. Fixadas essas premissas, é essencial destacar que a 

fixação de guarda, em sede provisória, precisa estar consentânea com a 

ideia de que o menor é merecedor de toda atenção, zelo e probabilidade 

de pleno desenvolvimento de sua personalidade, devendo estar sob os 

cuidados daquele que se apresentar mais apto a proporcionar-lhe tais 

prerrogativas, e que, de acordo com a tendência moderna, essa aptidão 

deve, sempre que possível, ser trabalhada, conquistada, alcançada pelos 

pais e não por um só deles, porque esse espectro da família patriarcal é 

datado e não condizente com a realidade social atual. Posta a questão, já 

tendo sido consensuada a guarda em favor da requerida anteriormente, 

não havendo, neste momento elementos suficientes para sua modificação, 

rejeito o pedido liminar de modificação de guarda, mantendo-a nos moldes 

atuais. Por conseguinte, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses e, 

principalmente, dos menores envolvidos. Por conseguinte, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 26.03.2020, às 14h20min. Portanto, 

promova-se a citação do demandado, cientificando-o, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de 

conciliação (art. 695, § 2º do CPC). Consigne-se, no mandado, que não 

havendo autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, sob pena de 

incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). Havendo desinteresse da 

parte requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §5º do 

artigo 334), salientando, ainda, que, o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC, art. 344). Finalmente e o mais relevante, determino que a equipe 

multidisciplinar do juízo realize estudo psicossocial na residência da 

requerida e com o filho, atestando e aferindo o estado de convivência 

entre eles. Ciência ao Parquet. Às providências. Aripuanã/MT, 16 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000903-04.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: ALBERTO AGOSTINHO CANDIDO REQUERIDO: JUSSARA 

DAYRELL RODRIGUES VISTOS, Preliminarmente, intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Ação de 

modificação de guarda c/c exoneração de alimentos e tutela de urgência 

promovida por Alberto Agostinho Cândido em face de Jussara Dayrell 

Rodrigues, objetivando a concessão da guarda unilateral do menor Lucas 

Alberto aândido Dayrell porque, segundo o autor, quando formalizado 

acordo sobre a guarda e alimentos da criança ficou convencionado que a 

guarda do filho permaneceria com a genitora, assim como o requerido se 

comprometeu em pagar alimentos ao infante e mais 50% das despesas 

extras. Relata que apesar do ajuste, na data de 25/06/2019 o autor foi até 

a residência em que o menor reside com sua genitora e constatou que 

esse se encontrava em situação de abandono. Assinala que em razão da 

situação constatada acionou a Polícia e o Conselho Tutelar, os quais 

averiguaram a situação exposta, havendo os órgãos envidado esforços 

para contato com a genitora do menor, não conseguindo, retornando essa 

ao lar só após a sua busca pela Polícia no seu local de trabalho. Expôs 

que o menor confidenciou ao requerente e aos Policiais Militares e 

Conselho Tutelar que acompanhou a diligência que “permanece sozinho na 

residência todos os dias na parte da manhã, realizando todas as suas 

atividades sozinho, como por exemplo, tomar banho, esquentar o almoço 

no micro-ondas, arrumar para ir para escola e aguardar o escolar, e que 

ao retornar da escola ainda permanece sozinho, que a mãe só retorna do 

trabalho por volta das 19 horas”. Verbera ainda, que após o episódio 

tentou contato com o menor, ocasião em que suas ligações foram 

recusadas ou bloqueadas, sendo que na data de 24/05/2019 a requerida 

informou ao autor que a empresa na qual trabalha havia transferido ela 

para esta cidade de Aripuanã/MT e que levaria o filho do casal consigo. 

Diante dos fatos narrados, pretende, em sede provisória, a fixação da 

guarda do infante em seu poder, com a finalidade de evitar mais episódios 

de abandono, minimizando as consequências ao menor. A demanda foi 

distribuída inicialmente na Comarca de Três Marias/MG, havendo aquele 

Juízo declinado da competência em favor desse, visto que a requerida e o 
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menor mudaram-se para essa Comarca. É o relato. Decido. De proêmio, 

FIXA-SE a competência desta Vara Única para processar e julgar a 

presente demanda, em consonância com o próprio fundamento manejado 

para o declínio anterior. No que pertine à fixação da guarda de forma 

unilateral e em sede liminar, necessário é que se recorde que a Lei nº. 

13.058/14 veio a lume com a finalidade de consolidar a ideia da guarda 

compartilhada como regra a ser aplicada e buscada pelo conjunto familiar, 

o que, de per si, já demonstra a fragilidade da pretensão liminar, que sem 

qualquer motivação concreta pretende a fixação da guarda monoparental. 

Relembre-se que mesmo antes da assunção da lei em comento, o STJ já 

vinha indicando, de modo claro, a tendência a privilegiar a guarda 

compartilhada como regra às situações de dissolução de vínculos 

conjugais, como se extrai do tema “Prevalência do interesse do menor na 

guarda compartilhada”, nonde a Corte Cidadã selecionou uma dúzia de 

acórdãos a demonstrar a inclinação jurisprudencial por esse modelo de 

guarda. Desse compendio se extraem algumas certezas sobre a 

tendência dos Tribunais em apontar a guarda compartilhada como “o ideal 

a ser buscado no exercício do poder familiar entre pais separados, mesmo 

que demandem deles reestruturações, concessões e adequações 

diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do 

ideal psicológico de duplo referencial”. E prossegue a coletânea de 

julgados, ao assinalar que: “A custódia física conjunta é o ideal a ser 

buscado na fixação da guarda compartilhada, porque a implementação 

quebra a monoparentalidade na criação dos filhos, fato corriqueiro na 

guarda unilateral, que é substituída pela implementação de condições 

propícias à continuidade da existência de fontes bifrontais de exercício do 

poder familiar. Fixadas essas premissas, é essencial destacar que a 

fixação de guarda, em sede provisória, precisa estar consentânea com a 

ideia de que o menor é merecedor de toda atenção, zelo e probabilidade 

de pleno desenvolvimento de sua personalidade, devendo estar sob os 

cuidados daquele que se apresentar mais apto a proporcionar-lhe tais 

prerrogativas, e que, de acordo com a tendência moderna, essa aptidão 

deve, sempre que possível, ser trabalhada, conquistada, alcançada pelos 

pais e não por um só deles, porque esse espectro da família patriarcal é 

datado e não condizente com a realidade social atual. Posta a questão, já 

tendo sido consensuada a guarda em favor da requerida anteriormente, 

não havendo, neste momento elementos suficientes para sua modificação, 

rejeito o pedido liminar de modificação de guarda, mantendo-a nos moldes 

atuais. Por conseguinte, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses e, 

principalmente, dos menores envolvidos. Por conseguinte, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 26.03.2020, às 14h20min. Portanto, 

promova-se a citação do demandado, cientificando-o, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de 

conciliação (art. 695, § 2º do CPC). Consigne-se, no mandado, que não 

havendo autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, sob pena de 

incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). Havendo desinteresse da 

parte requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §5º do 

artigo 334), salientando, ainda, que, o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC, art. 344). Finalmente e o mais relevante, determino que a equipe 

multidisciplinar do juízo realize estudo psicossocial na residência da 

requerida e com o filho, atestando e aferindo o estado de convivência 

entre eles. Ciência ao Parquet. Às providências. Aripuanã/MT, 16 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000903-04.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: ALBERTO AGOSTINHO CANDIDO REQUERIDO: JUSSARA 

DAYRELL RODRIGUES VISTOS, Preliminarmente, intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Ação de 

modificação de guarda c/c exoneração de alimentos e tutela de urgência 

promovida por Alberto Agostinho Cândido em face de Jussara Dayrell 

Rodrigues, objetivando a concessão da guarda unilateral do menor Lucas 

Alberto aândido Dayrell porque, segundo o autor, quando formalizado 

acordo sobre a guarda e alimentos da criança ficou convencionado que a 

guarda do filho permaneceria com a genitora, assim como o requerido se 

comprometeu em pagar alimentos ao infante e mais 50% das despesas 

extras. Relata que apesar do ajuste, na data de 25/06/2019 o autor foi até 

a residência em que o menor reside com sua genitora e constatou que 

esse se encontrava em situação de abandono. Assinala que em razão da 

situação constatada acionou a Polícia e o Conselho Tutelar, os quais 

averiguaram a situação exposta, havendo os órgãos envidado esforços 

para contato com a genitora do menor, não conseguindo, retornando essa 

ao lar só após a sua busca pela Polícia no seu local de trabalho. Expôs 

que o menor confidenciou ao requerente e aos Policiais Militares e 

Conselho Tutelar que acompanhou a diligência que “permanece sozinho na 

residência todos os dias na parte da manhã, realizando todas as suas 

atividades sozinho, como por exemplo, tomar banho, esquentar o almoço 

no micro-ondas, arrumar para ir para escola e aguardar o escolar, e que 

ao retornar da escola ainda permanece sozinho, que a mãe só retorna do 

trabalho por volta das 19 horas”. Verbera ainda, que após o episódio 

tentou contato com o menor, ocasião em que suas ligações foram 

recusadas ou bloqueadas, sendo que na data de 24/05/2019 a requerida 

informou ao autor que a empresa na qual trabalha havia transferido ela 

para esta cidade de Aripuanã/MT e que levaria o filho do casal consigo. 

Diante dos fatos narrados, pretende, em sede provisória, a fixação da 

guarda do infante em seu poder, com a finalidade de evitar mais episódios 

de abandono, minimizando as consequências ao menor. A demanda foi 

distribuída inicialmente na Comarca de Três Marias/MG, havendo aquele 

Juízo declinado da competência em favor desse, visto que a requerida e o 

menor mudaram-se para essa Comarca. É o relato. Decido. De proêmio, 

FIXA-SE a competência desta Vara Única para processar e julgar a 

presente demanda, em consonância com o próprio fundamento manejado 

para o declínio anterior. No que pertine à fixação da guarda de forma 

unilateral e em sede liminar, necessário é que se recorde que a Lei nº. 

13.058/14 veio a lume com a finalidade de consolidar a ideia da guarda 

compartilhada como regra a ser aplicada e buscada pelo conjunto familiar, 

o que, de per si, já demonstra a fragilidade da pretensão liminar, que sem 

qualquer motivação concreta pretende a fixação da guarda monoparental. 

Relembre-se que mesmo antes da assunção da lei em comento, o STJ já 

vinha indicando, de modo claro, a tendência a privilegiar a guarda 

compartilhada como regra às situações de dissolução de vínculos 

conjugais, como se extrai do tema “Prevalência do interesse do menor na 

guarda compartilhada”, nonde a Corte Cidadã selecionou uma dúzia de 

acórdãos a demonstrar a inclinação jurisprudencial por esse modelo de 

guarda. Desse compendio se extraem algumas certezas sobre a 

tendência dos Tribunais em apontar a guarda compartilhada como “o ideal 

a ser buscado no exercício do poder familiar entre pais separados, mesmo 

que demandem deles reestruturações, concessões e adequações 

diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do 

ideal psicológico de duplo referencial”. E prossegue a coletânea de 

julgados, ao assinalar que: “A custódia física conjunta é o ideal a ser 

buscado na fixação da guarda compartilhada, porque a implementação 

quebra a monoparentalidade na criação dos filhos, fato corriqueiro na 

guarda unilateral, que é substituída pela implementação de condições 

propícias à continuidade da existência de fontes bifrontais de exercício do 

poder familiar. Fixadas essas premissas, é essencial destacar que a 

fixação de guarda, em sede provisória, precisa estar consentânea com a 

ideia de que o menor é merecedor de toda atenção, zelo e probabilidade 

de pleno desenvolvimento de sua personalidade, devendo estar sob os 

cuidados daquele que se apresentar mais apto a proporcionar-lhe tais 

prerrogativas, e que, de acordo com a tendência moderna, essa aptidão 

deve, sempre que possível, ser trabalhada, conquistada, alcançada pelos 
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pais e não por um só deles, porque esse espectro da família patriarcal é 

datado e não condizente com a realidade social atual. Posta a questão, já 

tendo sido consensuada a guarda em favor da requerida anteriormente, 

não havendo, neste momento elementos suficientes para sua modificação, 

rejeito o pedido liminar de modificação de guarda, mantendo-a nos moldes 

atuais. Por conseguinte, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses e, 

principalmente, dos menores envolvidos. Por conseguinte, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 26.03.2020, às 14h20min. Portanto, 

promova-se a citação do demandado, cientificando-o, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de 

conciliação (art. 695, § 2º do CPC). Consigne-se, no mandado, que não 

havendo autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, sob pena de 

incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). Havendo desinteresse da 

parte requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §5º do 

artigo 334), salientando, ainda, que, o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC, art. 344). Finalmente e o mais relevante, determino que a equipe 

multidisciplinar do juízo realize estudo psicossocial na residência da 

requerida e com o filho, atestando e aferindo o estado de convivência 

entre eles. Ciência ao Parquet. Às providências. Aripuanã/MT, 16 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000903-04.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLAUDIA LOPES CANDIDO OAB - MG136375 (ADVOGADO(A))

LIVIA LUCILENE MARRA OAB - MG67616 (ADVOGADO(A))

IRENE SABINO QUEIROZ MEIJON OAB - MG111036 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE REALIZE O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000903-04.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLAUDIA LOPES CANDIDO OAB - MG136375 (ADVOGADO(A))

LIVIA LUCILENE MARRA OAB - MG67616 (ADVOGADO(A))

IRENE SABINO QUEIROZ MEIJON OAB - MG111036 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE REALIZE O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 01/2020/DF

 A Dra. Daiane Marilyn Vaz, MMª. Juíza de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Brasnorte-MT, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o requerimento formulado pela servidora Gislaine Pereira 

Alves, em 08/01/2020, e de acordo com os termos do art. 109, da Lei 

Complementar n.º 04 de 15/10/1990. 

RESOLVE: 

Art. 1º CONCEDER à servidora Gislaine Pereira Alves, matrícula n. 21786, 

Analista Judiciário, lotada na Vara Única desta Comarca, 3 (três) meses 

de licença prêmio, referente ao quinquênio de 21/12/2014 a 21/12/2019, 

nos termos da Lei Complementar nº. 04/90, de 15/10/1990. 

Art. 2° - Remeta-se cópia desta Portaria ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Publique-se e Cumpra-se. 

Brasnorte-MT, 16 de janeiro de 2020. 

Daiane Marilyn Vaz 

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000602-21.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL TSAKOK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000603-06.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL TSAKOK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000662-91.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO HATSABYU RIKBAKTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69165 Nr: 192-14.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR JOSE DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 Intimação da parte autora, na pessoa de advogado, para que manifeste o 

que melhor lhe aprouver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do despacho de ref. 63.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-12.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FABISON MIRANDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO OAB - MT9218/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - SP152165-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000191-12.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FABISON MIRANDA 

CARDOSO REQUERIDO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - 

SPE LTDA RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos e Indenização por Danos Morais c/c com Pedido de 

Tutela Antecipada em que parte Autora sustenta que a parte Requerida 

inseriu indevidamente seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito, 

pleiteando, portanto, pela condenação em danos morais. Nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. De proêmio, afasto a 

preliminar sustentada pela parte Requerida quanto à perda do objeto, pois 

os documentos acostados pela parte Autora (id. 15571134) demonstram 

que a inclusão nos órgãos restritivos de crédito foi efetuada após a 

quitação. A controvérsia cinge-se em verificar se a negativação foi devida 

ou não e em sendo indevida, se há danos morais supostamente sofridos 

pela parte Autora. Extrai-se dos autos que a parte autora possuía um 

apontamento nos órgãos restritivos de crédito no valor de R$ 1.464,28 (um 

mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) 

incluído como prejuízo pela requerida Rodobens Incorporadora Imobiliária 

304 – SPE LTDA. Em sede de contestação, a parte Requerida sustenta 

que a inclusão se deu em razão da inadimplência do autor. Destaco que a 

solução do conflito é possível por meio da distribuição do ônus da prova, 

em outras palavras, deve ser verificado qual das partes desincumbiu do 

ônus que lhe competia. O Código de Processo Civil disciplina em seu art. 

373 a distribuição do ônus da prova, senão vejamos: “Art. 373 - O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” Na estrita observância do que dispõe o comando legal 

alhures, tem- se que a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe 

competia. Isso porque, comprovou, mediante a juntada do documento 

acostados à inicial de id. 15571134 que houve negativação de seu nome 

no sistema Serasa no valor de R$ 1.464,28 (um mil, quatrocentos e 

sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) lançado pela requerida. 

Dessa forma, competia à requerida desconstituir a força probante do 

documento carreado ao feito. Entretanto, a parte Requerida limitou-se a 

afirmar que a negativação junto aos órgãos de crédito foi retirada após o 

pagamento realizado no valor de 1.464,28 (um mil, quatrocentos e 

sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), mas em razão do 

contrato realizado chamado “adimplência premiada” realizou a negativação 

no sistema Serasa. Verifica-se que o objeto da demanda incorre sobre a 

8ª parcela do contrato no valor de 1.464,28 (um mil, quatrocentos e 

sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) originário de relação 

contratual, sem, contudo, demonstrar relação com a dívida decorrente da 

chamada “adimplência premiada”. Em verdade, a parte Requerida não nega 

que efetuou a negativação. Verifica-se, portanto, que o requerente 

efetuou o pagamento da referida parcela antes da inserção da 

negativação junto aos órgãos de proteção de crédito, sendo que os 

documentos juntados à inicial demostram que não há motivo justo para a 

inscrição cadastral. Assim, considerando a ausência de provas 

produzidas pela parte Requerida sobre alguma excludente de 

responsabilidade civil (artigo 373, II do Código de Processo Civil), não se 

desincumbindo do ônus da prova da cobrança da dívida de forma devida, 

a negativação do nome da parte Reclamante pela parte Reclamada 

mostrou-se uma prática abusiva cuja inserção, por si só, gera dano moral 

à pessoa lesada. Desse modo, induvidoso que a parte autora sofreu 

danos causados pela requerida Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – 

SPE LTDA, ao ter seu nome inserido em cadastros restritivos ao crédito 

sem a prova de sua inadimplência. A jurisprudência já se manifestou 

quanto a responsabilização pelos danos morais decorrentes da inscrição 

no sistema de proteção de crédito: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

COBRANÇA INDEVIDA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO - INDEVIDA – DANOS 

MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor é do réu. A indenização por dano moral 

deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. (Ap 33484/2017, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/05/2017, 

Publicado no DJE 12/05/2017) (TJ-MT - APL: 00084583220148110002 

33484/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de 

Julgamento: 09/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

12/05/2017) Deveras, pacífico é o entendimento jurisprudencial de que o 

dano moral decorre da própria inclusão indevida do nome do lesado no 

cadastro de inadimplentes, sendo, portanto, desnecessária a prova do 

prejuízo. Não se há questionar o prejuízo diante do próprio significado 

proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos criados 

pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de Protestos 

de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os 

descumpridores das obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não 

são dignas de crédito e confiança. O dano moral decorrente da indevida 

inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores deve ser 

ressarcido independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos 

prejuízos patrimoniais. Nesse sentido, é a jurisprudência: APELAÇÃO - 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS - DANO MORAL 

VERIFICADO - ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL - MANTENÇA - 

APELAÇÃO DESPROVIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a 

demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, 

levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor 

razoável a título de compensação moral. (TJMT. Ap 153468/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). No que tange ao 

quantum indenizatório, o valor arbitrado deve representar para a vítima 

uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. O prejuízo moral experimentado pela parte Requerente deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade 

e severidade. Assim, a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante ao causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Não é outro o entendimento do STJ, conforme se denota da 

leitura de trecho do voto da lavra do Ministro Sidnei Beneti no REsp n° 

786.239-SP: “Com efeito, a indenização por danos morais tem como 

objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de 

cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que 
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importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o 

ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao 

ofensor. Por esse motivo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça orienta que o valor da indenização por dano moral não escapa ao 

seu controle, devendo ser fixado com temperança.” Por tudo isso, a 

fixação do valor da indenização pelos danos morais deve atender aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo caráter reparatório 

e compensatório em relação à vítima, e inibitório e punitivo em relação ao 

autor do dano. Diante disso, sopesando os princípios ora invocados, 

entendo como suficiente ao caso em apreço a fixação de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de danos morais. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a parte 

Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e 

correção monetária, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ e 

Súmula 16 da TRU do TJMT), segundo índice do INPC/IBGE e, 

consequentemente, confirmo a tutela antecipada concedida. Sem custas e 

honorários advocatícios em face de expressa disposição legal (art. 55 da 

Lei n. 9099/95). P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasnorte, 

data da assinatura no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-12.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FABISON MIRANDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO OAB - MT9218/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - SP152165-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000191-12.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FABISON MIRANDA 

CARDOSO REQUERIDO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - 

SPE LTDA RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos e Indenização por Danos Morais c/c com Pedido de 

Tutela Antecipada em que parte Autora sustenta que a parte Requerida 

inseriu indevidamente seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito, 

pleiteando, portanto, pela condenação em danos morais. Nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. De proêmio, afasto a 

preliminar sustentada pela parte Requerida quanto à perda do objeto, pois 

os documentos acostados pela parte Autora (id. 15571134) demonstram 

que a inclusão nos órgãos restritivos de crédito foi efetuada após a 

quitação. A controvérsia cinge-se em verificar se a negativação foi devida 

ou não e em sendo indevida, se há danos morais supostamente sofridos 

pela parte Autora. Extrai-se dos autos que a parte autora possuía um 

apontamento nos órgãos restritivos de crédito no valor de R$ 1.464,28 (um 

mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) 

incluído como prejuízo pela requerida Rodobens Incorporadora Imobiliária 

304 – SPE LTDA. Em sede de contestação, a parte Requerida sustenta 

que a inclusão se deu em razão da inadimplência do autor. Destaco que a 

solução do conflito é possível por meio da distribuição do ônus da prova, 

em outras palavras, deve ser verificado qual das partes desincumbiu do 

ônus que lhe competia. O Código de Processo Civil disciplina em seu art. 

373 a distribuição do ônus da prova, senão vejamos: “Art. 373 - O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” Na estrita observância do que dispõe o comando legal 

alhures, tem- se que a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe 

competia. Isso porque, comprovou, mediante a juntada do documento 

acostados à inicial de id. 15571134 que houve negativação de seu nome 

no sistema Serasa no valor de R$ 1.464,28 (um mil, quatrocentos e 

sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) lançado pela requerida. 

Dessa forma, competia à requerida desconstituir a força probante do 

documento carreado ao feito. Entretanto, a parte Requerida limitou-se a 

afirmar que a negativação junto aos órgãos de crédito foi retirada após o 

pagamento realizado no valor de 1.464,28 (um mil, quatrocentos e 

sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), mas em razão do 

contrato realizado chamado “adimplência premiada” realizou a negativação 

no sistema Serasa. Verifica-se que o objeto da demanda incorre sobre a 

8ª parcela do contrato no valor de 1.464,28 (um mil, quatrocentos e 

sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) originário de relação 

contratual, sem, contudo, demonstrar relação com a dívida decorrente da 

chamada “adimplência premiada”. Em verdade, a parte Requerida não nega 

que efetuou a negativação. Verifica-se, portanto, que o requerente 

efetuou o pagamento da referida parcela antes da inserção da 

negativação junto aos órgãos de proteção de crédito, sendo que os 

documentos juntados à inicial demostram que não há motivo justo para a 

inscrição cadastral. Assim, considerando a ausência de provas 

produzidas pela parte Requerida sobre alguma excludente de 

responsabilidade civil (artigo 373, II do Código de Processo Civil), não se 

desincumbindo do ônus da prova da cobrança da dívida de forma devida, 

a negativação do nome da parte Reclamante pela parte Reclamada 

mostrou-se uma prática abusiva cuja inserção, por si só, gera dano moral 

à pessoa lesada. Desse modo, induvidoso que a parte autora sofreu 

danos causados pela requerida Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – 

SPE LTDA, ao ter seu nome inserido em cadastros restritivos ao crédito 

sem a prova de sua inadimplência. A jurisprudência já se manifestou 

quanto a responsabilização pelos danos morais decorrentes da inscrição 

no sistema de proteção de crédito: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

COBRANÇA INDEVIDA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO - INDEVIDA – DANOS 

MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor é do réu. A indenização por dano moral 

deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. (Ap 33484/2017, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/05/2017, 

Publicado no DJE 12/05/2017) (TJ-MT - APL: 00084583220148110002 

33484/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de 

Julgamento: 09/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

12/05/2017) Deveras, pacífico é o entendimento jurisprudencial de que o 

dano moral decorre da própria inclusão indevida do nome do lesado no 

cadastro de inadimplentes, sendo, portanto, desnecessária a prova do 

prejuízo. Não se há questionar o prejuízo diante do próprio significado 

proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos criados 

pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de Protestos 

de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os 

descumpridores das obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não 

são dignas de crédito e confiança. O dano moral decorrente da indevida 

inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores deve ser 

ressarcido independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos 

prejuízos patrimoniais. Nesse sentido, é a jurisprudência: APELAÇÃO - 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS - DANO MORAL 

VERIFICADO - ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL - MANTENÇA - 

APELAÇÃO DESPROVIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a 

demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, 

levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor 

razoável a título de compensação moral. (TJMT. Ap 153468/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). No que tange ao 

quantum indenizatório, o valor arbitrado deve representar para a vítima 

uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. O prejuízo moral experimentado pela parte Requerente deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade 

e severidade. Assim, a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 
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não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante ao causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Não é outro o entendimento do STJ, conforme se denota da 

leitura de trecho do voto da lavra do Ministro Sidnei Beneti no REsp n° 

786.239-SP: “Com efeito, a indenização por danos morais tem como 

objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de 

cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que 

importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o 

ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao 

ofensor. Por esse motivo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça orienta que o valor da indenização por dano moral não escapa ao 

seu controle, devendo ser fixado com temperança.” Por tudo isso, a 

fixação do valor da indenização pelos danos morais deve atender aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo caráter reparatório 

e compensatório em relação à vítima, e inibitório e punitivo em relação ao 

autor do dano. Diante disso, sopesando os princípios ora invocados, 

entendo como suficiente ao caso em apreço a fixação de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de danos morais. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a parte 

Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e 

correção monetária, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ e 

Súmula 16 da TRU do TJMT), segundo índice do INPC/IBGE e, 

consequentemente, confirmo a tutela antecipada concedida. Sem custas e 

honorários advocatícios em face de expressa disposição legal (art. 55 da 

Lei n. 9099/95). P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasnorte, 

data da assinatura no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito
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Intimação da parte promovente, por meio de seu advogado, para que 

apresente o endereço atualizado do promovido, no prazo de dez dias, sob 

pena de extinção.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010354-97.2016.8.11.0100. REQUERENTE: ADEMIR DA CUNHA BRAZAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de negócio 

jurídico c/c obrigação de fazer e reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que a promovida registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por quatro débitos nos valores de R$ 231,68, R$ 

219,34, R$ 229,74 e R$ 203,16, referentes à unidade consumidora (UC) n. 

6/1756233-1, situada em Cuiabá. Mas afirma que jamais solicitou 

instalação ou modificação cadastral para o endereço da referida UC, nem 

morou no local. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado, nem ser o 

responsável pela unidade consumidora que originou os débitos apontados 

em seu nome. Nesse contexto, a parte Ré não apresentou fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, não trazendo aos 

autos qualquer documento hábil a comprovar a contratação alegada por 

esta, tais como, por exemplo, o contrato de abertura de conta, gravações 

de atendimento etc., bem como seus documentos pessoais, o que poderia 

dar amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. Em 

sua defesa, a promovida afirma que o autor é seu cliente e titular da UC 

1756233-1 desde 2010, apresentando extrato com seus dados cadastrais 

e relatório de débitos pendentes. Alega inadimplência do promovente, e 

que as restrições em seu nome foram legítimas. Porém, com a inicial, a 

parte autora demonstrou à exaustão que foi vítima de relações comerciais 

fraudulentas praticadas por terceiros utilizando seu nome e seus dados, 

sendo que todas elas foram objeto de ações judiciais, as quais aquelas 

que já foram julgadas, foi reconhecida a ocorrência de fraude. Com a 

promovida não foi diferente. Provado de forma suficiente que reside nesta 

urbe há muito tempo, e considerando que a UC questionada localiza-se em 

Cuiabá, aliado à comprovação de que seu nome foi objeto de diversas 

fraudes com outras empresas, não há como imputar a responsabilidade da 

unidade consumidora 1756233-1 ao promovente. Além disso, o que 

reforça concluir que não foi ele quem contratou o serviço de energia 

elétrica questionado é a total ausência de elementos que demonstrem 

essa relação negocial. Não foram anexados pela promovida o contrato 

dessa UC para verificar a assinatura do proponente; tampouco cópias dos 

documentos pessoais daquele que dizia ser o requerente, para verificar 

se realmente dele se trata. Somente os extratos de um cadastro e relatório 

contendo seu nome não são suficientes a demonstrar que teria sido de 

fato ele quem contratou o serviço disponibilizado na referida UC. Portanto, 

não há qualquer elemento que evidencie algum vínculo entre as partes. 

Sem que isso fosse comprovado, os débitos imputados à parte autora 

carecem de legitimidade e exigibilidade, sendo portanto, indevidos, 

inclusive as restrições. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua 

ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos dados do 

demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. 

DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Não há que se falar na aplicação 

da súmula 385 do STJ, tampouco considerar que o promovente seria um 

devedor contumaz, conforme alega a promovida, pois a ocorrência de 

diversas fraudes em seu nome e respectivos questionamentos judiciais 

foram plenamente demonstradas. No entanto, tal situação pode influenciar 

na fixação do quantum indenizatório, em patamar reduzido. Assim, 

conforme entendimento jurisprudencial, se a vítima de fraude cobra 

indenização por danos morais de várias empresas que negativaram seu 

nome indevidamente, em razão de fraudes, deve o valor da indenização 

observar o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. APELAÇÃO CÍVEL - 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 429 de 569



CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Se de um lado o Código 

Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação 

de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento são, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano, além das peculiaridades do caso concreto (existência de 

discussão dos demais apontamentos em outras demandas). No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) CONDENAR a parte promovida na obrigação de fazer, consistente em 

proceder ao CANCELAMENTO DO CONTRATO DA UNIDADE 

CONSUMIDORA 6/1756233-1, bem como a retirada da referida unidade do 

nome do Reclamante; b) DECLARAR a inexistência de todos os débitos da 

referida UC apontada em nome do autor, inclusive as que foram objeto de 

restrição em seu nome; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes, 

confirmando-se a liminar ora concedida; c) CONDENAR a demandada ao 

pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título 

de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais 

em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso (30/10/2015 – data da primeira inclusão indevida) por se 

tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 16 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010354-97.2016.8.11.0100. REQUERENTE: ADEMIR DA CUNHA BRAZAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de negócio 

jurídico c/c obrigação de fazer e reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que a promovida registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por quatro débitos nos valores de R$ 231,68, R$ 

219,34, R$ 229,74 e R$ 203,16, referentes à unidade consumidora (UC) n. 

6/1756233-1, situada em Cuiabá. Mas afirma que jamais solicitou 

instalação ou modificação cadastral para o endereço da referida UC, nem 

morou no local. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado, nem ser o 

responsável pela unidade consumidora que originou os débitos apontados 

em seu nome. Nesse contexto, a parte Ré não apresentou fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, não trazendo aos 

autos qualquer documento hábil a comprovar a contratação alegada por 

esta, tais como, por exemplo, o contrato de abertura de conta, gravações 

de atendimento etc., bem como seus documentos pessoais, o que poderia 

dar amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. Em 

sua defesa, a promovida afirma que o autor é seu cliente e titular da UC 

1756233-1 desde 2010, apresentando extrato com seus dados cadastrais 

e relatório de débitos pendentes. Alega inadimplência do promovente, e 

que as restrições em seu nome foram legítimas. Porém, com a inicial, a 

parte autora demonstrou à exaustão que foi vítima de relações comerciais 

fraudulentas praticadas por terceiros utilizando seu nome e seus dados, 

sendo que todas elas foram objeto de ações judiciais, as quais aquelas 

que já foram julgadas, foi reconhecida a ocorrência de fraude. Com a 

promovida não foi diferente. Provado de forma suficiente que reside nesta 

urbe há muito tempo, e considerando que a UC questionada localiza-se em 

Cuiabá, aliado à comprovação de que seu nome foi objeto de diversas 

fraudes com outras empresas, não há como imputar a responsabilidade da 

unidade consumidora 1756233-1 ao promovente. Além disso, o que 

reforça concluir que não foi ele quem contratou o serviço de energia 

elétrica questionado é a total ausência de elementos que demonstrem 

essa relação negocial. Não foram anexados pela promovida o contrato 

dessa UC para verificar a assinatura do proponente; tampouco cópias dos 

documentos pessoais daquele que dizia ser o requerente, para verificar 

se realmente dele se trata. Somente os extratos de um cadastro e relatório 

contendo seu nome não são suficientes a demonstrar que teria sido de 

fato ele quem contratou o serviço disponibilizado na referida UC. Portanto, 

não há qualquer elemento que evidencie algum vínculo entre as partes. 

Sem que isso fosse comprovado, os débitos imputados à parte autora 

carecem de legitimidade e exigibilidade, sendo portanto, indevidos, 

inclusive as restrições. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua 

ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos dados do 

demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, conforme 
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entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. 

DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Não há que se falar na aplicação 

da súmula 385 do STJ, tampouco considerar que o promovente seria um 

devedor contumaz, conforme alega a promovida, pois a ocorrência de 

diversas fraudes em seu nome e respectivos questionamentos judiciais 

foram plenamente demonstradas. No entanto, tal situação pode influenciar 

na fixação do quantum indenizatório, em patamar reduzido. Assim, 

conforme entendimento jurisprudencial, se a vítima de fraude cobra 

indenização por danos morais de várias empresas que negativaram seu 

nome indevidamente, em razão de fraudes, deve o valor da indenização 

observar o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. APELAÇÃO CÍVEL - 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Se de um lado o Código 

Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação 

de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento são, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano, além das peculiaridades do caso concreto (existência de 

discussão dos demais apontamentos em outras demandas). No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) CONDENAR a parte promovida na obrigação de fazer, consistente em 

proceder ao CANCELAMENTO DO CONTRATO DA UNIDADE 

CONSUMIDORA 6/1756233-1, bem como a retirada da referida unidade do 

nome do Reclamante; b) DECLARAR a inexistência de todos os débitos da 

referida UC apontada em nome do autor, inclusive as que foram objeto de 

restrição em seu nome; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes, 

confirmando-se a liminar ora concedida; c) CONDENAR a demandada ao 

pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título 

de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais 

em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso (30/10/2015 – data da primeira inclusão indevida) por se 

tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 16 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010354-97.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA CUNHA BRAZAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010354-97.2016.8.11.0100. REQUERENTE: ADEMIR DA CUNHA BRAZAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de negócio 

jurídico c/c obrigação de fazer e reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que a promovida registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por quatro débitos nos valores de R$ 231,68, R$ 

219,34, R$ 229,74 e R$ 203,16, referentes à unidade consumidora (UC) n. 

6/1756233-1, situada em Cuiabá. Mas afirma que jamais solicitou 

instalação ou modificação cadastral para o endereço da referida UC, nem 

morou no local. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado, nem ser o 

responsável pela unidade consumidora que originou os débitos apontados 

em seu nome. Nesse contexto, a parte Ré não apresentou fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, não trazendo aos 
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autos qualquer documento hábil a comprovar a contratação alegada por 

esta, tais como, por exemplo, o contrato de abertura de conta, gravações 

de atendimento etc., bem como seus documentos pessoais, o que poderia 

dar amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. Em 

sua defesa, a promovida afirma que o autor é seu cliente e titular da UC 

1756233-1 desde 2010, apresentando extrato com seus dados cadastrais 

e relatório de débitos pendentes. Alega inadimplência do promovente, e 

que as restrições em seu nome foram legítimas. Porém, com a inicial, a 

parte autora demonstrou à exaustão que foi vítima de relações comerciais 

fraudulentas praticadas por terceiros utilizando seu nome e seus dados, 

sendo que todas elas foram objeto de ações judiciais, as quais aquelas 

que já foram julgadas, foi reconhecida a ocorrência de fraude. Com a 

promovida não foi diferente. Provado de forma suficiente que reside nesta 

urbe há muito tempo, e considerando que a UC questionada localiza-se em 

Cuiabá, aliado à comprovação de que seu nome foi objeto de diversas 

fraudes com outras empresas, não há como imputar a responsabilidade da 

unidade consumidora 1756233-1 ao promovente. Além disso, o que 

reforça concluir que não foi ele quem contratou o serviço de energia 

elétrica questionado é a total ausência de elementos que demonstrem 

essa relação negocial. Não foram anexados pela promovida o contrato 

dessa UC para verificar a assinatura do proponente; tampouco cópias dos 

documentos pessoais daquele que dizia ser o requerente, para verificar 

se realmente dele se trata. Somente os extratos de um cadastro e relatório 

contendo seu nome não são suficientes a demonstrar que teria sido de 

fato ele quem contratou o serviço disponibilizado na referida UC. Portanto, 

não há qualquer elemento que evidencie algum vínculo entre as partes. 

Sem que isso fosse comprovado, os débitos imputados à parte autora 

carecem de legitimidade e exigibilidade, sendo portanto, indevidos, 

inclusive as restrições. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua 

ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos dados do 

demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. 

DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Não há que se falar na aplicação 

da súmula 385 do STJ, tampouco considerar que o promovente seria um 

devedor contumaz, conforme alega a promovida, pois a ocorrência de 

diversas fraudes em seu nome e respectivos questionamentos judiciais 

foram plenamente demonstradas. No entanto, tal situação pode influenciar 

na fixação do quantum indenizatório, em patamar reduzido. Assim, 

conforme entendimento jurisprudencial, se a vítima de fraude cobra 

indenização por danos morais de várias empresas que negativaram seu 

nome indevidamente, em razão de fraudes, deve o valor da indenização 

observar o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. APELAÇÃO CÍVEL - 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Se de um lado o Código 

Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação 

de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento são, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano, além das peculiaridades do caso concreto (existência de 

discussão dos demais apontamentos em outras demandas). No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) CONDENAR a parte promovida na obrigação de fazer, consistente em 

proceder ao CANCELAMENTO DO CONTRATO DA UNIDADE 

CONSUMIDORA 6/1756233-1, bem como a retirada da referida unidade do 

nome do Reclamante; b) DECLARAR a inexistência de todos os débitos da 

referida UC apontada em nome do autor, inclusive as que foram objeto de 

restrição em seu nome; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes, 

confirmando-se a liminar ora concedida; c) CONDENAR a demandada ao 

pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título 

de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais 

em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso (30/10/2015 – data da primeira inclusão indevida) por se 

tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 16 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-29.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO TIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000121-29.2017.8.11.0100. REQUERENTE: MAGNO TIEL DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não compareceu à 

audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo que o 

processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 da Lei 

nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do artigo 51 da 

Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-29.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO TIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000121-29.2017.8.11.0100. REQUERENTE: MAGNO TIEL DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não compareceu à 

audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo que o 

processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 da Lei 

nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do artigo 51 da 

Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-66.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JANE ANANIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000125-66.2017.8.11.0100. REQUERENTE: JANE ANANIAS ALVES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não compareceu à 

audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo que o 

processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 da Lei 

nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do artigo 51 da 

Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-66.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JANE ANANIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000125-66.2017.8.11.0100. REQUERENTE: JANE ANANIAS ALVES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não compareceu à 

audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo que o 

processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 da Lei 

nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do artigo 51 da 

Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-73.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARILI DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000131-73.2017.8.11.0100. REQUERENTE: MARILI DE OLIVEIRA BASTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não compareceu à 

audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo que o 

processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 da Lei 

nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos 
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em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do artigo 51 da 

Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-73.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARILI DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000131-73.2017.8.11.0100. REQUERENTE: MARILI DE OLIVEIRA BASTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não compareceu à 

audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo que o 

processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 da Lei 

nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do artigo 51 da 

Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-58.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON ANTONIO DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000132-58.2017.8.11.0100. REQUERENTE: GELSON ANTONIO DA SILVA 

DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não 

compareceu à audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo 

que o processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 

da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do 

artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-58.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON ANTONIO DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000132-58.2017.8.11.0100. REQUERENTE: GELSON ANTONIO DA SILVA 

DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não 

compareceu à audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo 

que o processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 

da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do 

artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-50.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MENDES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000139-50.2017.8.11.0100. REQUERENTE: WANDERSON MENDES 

SOARES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não compareceu à 

audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo que o 

processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 da Lei 

nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do artigo 51 da 

Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 
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FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-50.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MENDES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000139-50.2017.8.11.0100. REQUERENTE: WANDERSON MENDES 

SOARES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não compareceu à 

audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo que o 

processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 da Lei 

nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do artigo 51 da 

Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-48.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN SANDRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000068-48.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: CARMEN SANDRA DE SOUZA PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos 

autos, depreende-se que a parte promovente foi intimada em audiência a 

apresentar endereço atualizado da parte promovida, mantendo-se inerte, 

conforme certidão no evento n. 16537118, não havendo qualquer 

manifestação do mesmo nos autos. Diante do exposto, considerando que 

a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, em face da sua 

inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000007-56.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDIR GULARTE JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000007-56.2018.8.11.0100. REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE 

LTDA - ME REQUERIDO: ENEDIR GULARTE JUNIOR PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em 

análise dos autos, depreende-se que a parte promovente foi intimada em 

audiência a apresentar endereço atualizado da parte promovida, 

mantendo-se inerte, conforme certidão no evento n. 16623202, não 

havendo qualquer manifestação nos autos. Diante do exposto, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000008-41.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANICE GONCALVES DO NASCIMENTO SANCHES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000008-41.2018.8.11.0100. REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE 

LTDA - ME REQUERIDO: IVANICE GONCALVES DO NASCIMENTO 

SANCHES PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, depreende-se que a parte 

promovente foi intimada em audiência a apresentar endereço atualizado da 

parte promovida, mantendo-se inerte, conforme certidão no evento n. 

16623220, não havendo qualquer manifestação nos autos. Diante do 

exposto, considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe 

competia, em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000009-26.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTER CAMILLO SCRAMUCIN (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000009-26.2018.8.11.0100. REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE 

LTDA - ME REQUERIDO: MARISTER CAMILLO SCRAMUCIN PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em 

análise dos autos, depreende-se que a parte promovente foi intimada em 

audiência a apresentar endereço atualizado da parte promovida, 

mantendo-se inerte, conforme certidão no evento n. 16623242, não 

havendo qualquer manifestação nos autos. Diante do exposto, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-91.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARILI DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000037-91.2018.8.11.0100. REQUERENTE: MARILI DE OLIVEIRA BASTOS 

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A 

EMBRATEL PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora não compareceu à audiência de conciliação, nem justificou 

sua ausência, pelo que o processo deve ser extinto. Nesse contexto, 

dispõe o Artigo nº 51 da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I- Quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Pelo exposto, em 

consonância com o inciso I do artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do enunciado 

28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-91.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARILI DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000037-91.2018.8.11.0100. REQUERENTE: MARILI DE OLIVEIRA BASTOS 

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A 

EMBRATEL PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora não compareceu à audiência de conciliação, nem justificou 

sua ausência, pelo que o processo deve ser extinto. Nesse contexto, 

dispõe o Artigo nº 51 da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I- Quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Pelo exposto, em 

consonância com o inciso I do artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do enunciado 

28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-61.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000039-61.2018.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: ADAILTON DE 

SOUSA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Recebo o teor da petição retro como 

pedido de desistência da ação, pelo que a HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-31.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000041-31.2018.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: AMILTON GOMES 

DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, depreende-se que a parte 

promovente foi intimada em audiência a apresentar endereço atualizado da 

parte promovida, mantendo-se inerte, conforme certidão no evento n. 

16623545, não havendo qualquer manifestação nos autos. Diante do 

exposto, considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe 

competia, em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 436 de 569



(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 1 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-16.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FERNANDES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000042-16.2018.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: ANDRE 

FERNANDES DE SOUZA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, depreende-se 

que a parte promovente foi intimada em audiência a apresentar endereço 

atualizado da parte promovida, mantendo-se inerte, conforme certidão no 

evento n. 16623574, não havendo qualquer manifestação nos autos. 

Diante do exposto, considerando que a parte interessada não promoveu 

ato que lhe competia, em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 1 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-83.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000044-83.2018.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: CLODOALDO 

ALVES DE SOUZA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Recebo o teor da 

manifestação da parte promovente em audiência, como pedido de 

desistência da ação, pelo que a HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 1 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-23.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BRAGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000048-23.2018.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: EDSON BRAGA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Recebo o teor da manifestação da parte 

promovente em audiência, como pedido de desistência da ação, pelo que a 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e o faço 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 1 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-75.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MACHADO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000051-75.2018.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: GILBERTO 

MACHADO DA COSTA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Recebo o teor da 

manifestação da parte promovente em audiência, como pedido de 

desistência da ação, pelo que a HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 1 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-60.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA 

EM BRASNORTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000052-60.2018.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: IGREJA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 437 de 569



EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA EM 

BRASNORTE PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Recebo o teor da manifestação da 

parte promovente em audiência, como pedido de desistência da ação, pelo 

que a HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e o 

faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 1 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-15.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVALDO GOMES DE MENEZES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000055-15.2018.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: LORIVALDO 

GOMES DE MENEZES PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Recebo o teor da 

manifestação da parte promovente em audiência, como pedido de 

desistência da ação, pelo que a HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 1 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-97.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA SILVA HUP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000056-97.2018.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: MARIA DA SILVA 

HUP PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 

da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, depreende-se que a parte 

promovente foi intimada em audiência a apresentar endereço atualizado da 

parte promovida, mantendo-se inerte, conforme certidão no evento n. 

16623808, não havendo qualquer manifestação nos autos. Diante do 

exposto, considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe 

competia, em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 1 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-37.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CRISTIANO JALUKAXI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000060-37.2018.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: VALDIR 

CRISTIANO JALUKAXI PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Recebo o teor da 

manifestação da parte promovente em audiência, como pedido de 

desistência da ação, pelo que a HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 1 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000063-89.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTE MAGRINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000063-89.2018.8.11.0100. REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE 

LTDA - ME REQUERIDO: RUTE MAGRINI PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos 

autos, depreende-se que a parte promovente foi intimada em audiência a 

apresentar endereço atualizado da parte promovida, mantendo-se inerte, 

conforme certidão no evento n. 16623917, não havendo qualquer 

manifestação nos autos. Diante do exposto, considerando que a parte 

interessada não promoveu ato que lhe competia, em face da sua inércia, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 2 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000064-74.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000064-74.2018.8.11.0100. REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE 

LTDA - ME REQUERIDO: ROSELI FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Em análise dos autos, depreende-se que a parte promovente foi 

intimada em audiência a apresentar endereço atualizado da parte 

promovida, mantendo-se inerte, conforme certidão no evento n. 16623934, 

não havendo qualquer manifestação nos autos. Diante do exposto, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 2 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-36.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE LEMOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000073-36.2018.8.11.0100. REQUERENTE: RAFAELA DE LEMOS 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não 

compareceu à audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo 

que o processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 

da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do 

artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 2 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-73.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRELAINE DA ROSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000077-73.2018.8.11.0100. REQUERENTE: MEIRELAINE DA ROSA 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não compareceu à 

audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo que o 

processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 da Lei 

nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do artigo 51 da 

Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 2 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-73.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRELAINE DA ROSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000077-73.2018.8.11.0100. REQUERENTE: MEIRELAINE DA ROSA 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não compareceu à 

audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo que o 

processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 da Lei 

nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do artigo 51 da 

Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 2 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-18.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000070-18.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: DAIANE SOARES DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Ante o teor da petição retro, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 
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9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-70.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA SANTOS DE MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000073-70.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: FERNANDA SANTOS DE MATOS PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Recebo o requerimento contido na ata de audiência como pedido 

de desistência da ação, pelo que a HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-40.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IONI VICENTE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000075-40.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: IONI VICENTE DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Recebo o 

requerimento contido na ata de audiência como pedido de desistência da 

ação, pelo que a HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 

31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 20 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-25.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CUSTODIO DE MENEZES NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000076-25.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: JOSE CUSTODIO DE MENEZES NETO PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em 

análise dos autos, depreende-se que a parte promovente foi intimada em 

audiência a apresentar endereço atualizado da parte promovida, 

mantendo-se inerte, conforme certidão no evento n. 16537335, não 

havendo qualquer manifestação do mesmo nos autos. Diante do exposto, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 28193 Nr: 799-07.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, 

ROCICLEUDA CARVALHO DE REZENDE, RECMED COMÉRCIO DE 

MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ANDERSON ANTONIO DE ALMEIDA, 

RODRIGO CARNEIRO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:15.465/MT, GESNER SOUTO DE SOUZA - OAB:23115GO, GILMAR 

MOURA DE SOUZA - OAB:5.681, GLAUCO OLIVEIRA CARDOSO 

BRANDÃO - OAB:18159 GO, MAISA RIBEIRO DE SOUSA LEMOS SARI - 

OAB:21037GO, PAULO DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:42009, RAFAELLY 

PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562, WALTER MARQUES 

SIQUEIRA - OAB:11.730

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de fevereiro de 

2020, às 08h00min, (horário oficial do Estado de Mato Grosso), a ser 

realizada na sala de audiências da Vara Única da Comarca de 

Campinápolis-MT.

Nos termos do art. 455, do NCPC, cabem às partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por elas arroladas para comparecerem a 

audiência designada, bem como apresentarem o rol de testemunhas, antes 

da realização da audiência.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes E Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25496 Nr: 519-07.2010.811.0110

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JOSUÉ NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POERIO ZILO, PAULO NOGUEIRA DE MATOS, 

NARDY ZILO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:MT 10.911-T, NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais razões, exigível é (como no caso dos presentes autos, cuja ação 

fora proposta após o ano de 2005), que o autor apresente, com determina 

a lei n.º 6.015/76 e o Decreto n.º 5.570/05, o memorial descritivo da área 

objeto da presente ação contendo a localização, os limites e as 

confrontações, assinado por profissional habilitado e com a devida 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas 

dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas 

ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional fixada pelo 

INCRA.

 Determino, em razão da natureza do documento requisitado, que a parte 

colacione aos autos o referido memorial no prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, sob pena de considerar-se ausente documento essencial à 

propositura da demanda, com o consequente improvimento do pedido ante 

a ausência de descrição do imóvel usucapiendo à contento.

 Intime-se o autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24994 Nr: 13-31.2010.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. E. L. MATTOS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COGEPLAN- CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO RAFAEL ZILIO 

RENOFIO - OAB:225.281

 CONSIDERANDO que foi encaminhada carta precatória para a Comarca 

de Barra do Garças, sendo esta distribuída sob o numero única 

14663-95.2019.811.0004, código 323187, IMPULSIONO OS AUTOS para 

intimar a parte autora a providenciar o pagamento de diligência para 

cumprimento de mandado por oficial de justiça na referida comarca, sendo 

esta diligência no valor de R$ 18,00 (DEZOITO REAIS), pago por meio de 

guia a ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, apresentando comprovante 

junto a comarca deprecada no prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35200 Nr: 692-55.2015.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENY DE SOUZA NETO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON LUIZ DOS SANTOS, GILBERTO 

GALVÃO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 A T O O R D I N A T Ó R I O. Nos termos do Capítulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC e considerando o lapso temporal entre a presente 

data e a data da retirada dos autos da Secretaria superior a 05 dias, intimo 

a Dra. Iandra Santos Morais, para entregar o presente feito no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, nesta Secretaria, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis, nos termos do Art. 4º do Provimento 38/2015 - CGJ.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 5/2020-CLA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA THATIANA DOS SANTOS, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CLÁUDIA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

ETC...

CONSIDERANDO a necessidade de realizar teste seletivo para cadastro 

de reserva de Conciliador para a Comarca de Cláudia, nos termos do 

Provimento n. 40/201/-CM.

 RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores Maria Ângela Bachini Campana, matrícula 

13518, Oscar Trindade, matrícula 12190, Letícia dos Santos Borges, 

matrícula 41035, Micheli Dayane Ferreira da Costa, matrícula 25626, para 

comporem a Comissão de realização do Processo Seletivo para 

Conciliador do Poder Judiciário da Comarca de CLÁUDIA, tendo como 

atribuição a elaboração dos atos necessários à divulgação, inscrição e 

aplicação das provas a serem realizadas, nos termos do Edital n. 

01/2020-CLA.

Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Publique-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos.

 Cláudia-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Assinado Digitalmente

Thatiana dos Santos

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA Nº 6/2020/CLA

A EXCELENTÍSSIMA DOUTORA THATIANA DOS SANTOS, JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CLÁUDIA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

Considerando o disposto na Seção 7 do capítulo 1 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso;

Considerando Resolução N. 71/2009-CNJ, bem como a publicação do 

Provimento 17/2019-CM o qual estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriado e o plantão semanal;

RESOLVE:

Art. 1º - O serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Cláudia, Mato 

Grosso, referente ao mês de FEVEREIRO/2020, obedecerá a seguinte 

escala de plantão regional e local:

I – MÊS DE - FEVEREIRO/ 2020

DATA

 JUIZ PLANTONISTA

SERVIDOR

PLANTONISTA

OFICIAL

DE JUSTIÇA

PLANTONISTA

31/01 (19:00H)

a

03/02 (11:59H)

DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - JUIZ DA VARA ESP. 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP

 MARIA ANGELA B. CAMPANA

 66 – 99211-5224

UVANDIR SANTANA JUNIOR

66-99602-9828

03/02 (12:00H)

 a

07/02 (18:59H)

DRA.THATIANA DOS SANTOS

07/02 (19:00H)

a

10/02 (11:59H)

DR. JACOB SAUER - JUIZ DA VARA ESP. DE INF. E JUV . DE SINOP

 LETÍCIA DOS S. BORGES

66 – 99211-5224

ANDERSON SOUZA DE CARVALHO

66 - 99616-4211

10/02 (12:00H)

a

14/02 (18:59H)

DRA.THATIANA DOS SANTOS

14/02 (19:00H)

a

17/02 (11:59H)

DR. MIRKO VINCENZO GIANNOTTE - JUIZ DA VARA ESP. DA FAZ . 
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PÚBLICA DE SINOP

 NEYSSA AP. FILHO SACCOMAN

66 – 99211-5224

MICHELI

DAYANE F. DA

COSTA

66 - 99902-2201

17/02 (12:00H)

a

21/02 (18:59H)

DRA.THATIANA DOS SANTOS

21/02 (19:00H)

a

26/02 (12:59H)

DRA. ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS

JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP

 ROSANA AP. B. C. DA SILVA

 66 – 99211-5224

VILMAR SCHEFFLER

66 – 99911-1413

26/02 (13:00H)

a

28/02 (18:59H)

DRA.THATIANA DOS SANTOS

28/02 (19:00H)

a

02/03 (12:59H)

DRA. DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS

JUÍZA DA 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP

 OSCAR TRINDADE

66 – 99211-5224

UVANDIR SANTANA JUNIOR

66-99602-9828

02/03 (12:00H)

a

06/03 (18:59H)

DRA.THATIANA DOS SANTOS

Art. 2º - O serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá 

obedecer às disposições pertinentes contidas na CNGC/MT e o Provimento 

nº 17/2019-CM.

 Publique-se no Portal da Corregedoria, remeta-se cópia, via e-mail, ao 

Presidente da 6ª Subseção da OAB/SINOP-MT, aos representantes do 

Ministério Público e da Defensoria Pública desta Comarca, às Delegacias 

Regional e Municipal, ao Comandante da Polícia Militar local.

 Cláudia, 20 de janeiro de 2020.

 Assinado Digi talmente

 THATIANA DOS SANTOS

 JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO

Edital

O Edital n. 01/2020-CLA completo, que torna pública a abertura do 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores da Comarca de 

Claudia, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Extrato

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 01/2019

Nº Processo: 1513-81.2018.811.0101 (103261). TERMO DE DOAÇÃO Nº 

01/2019. Doador: ESTADO DE MATO GROSSO, POR INTERMÉDIO DO 

PODER JUDICIÁRIO / TRIBUNAL DE JUSTIÇA / COMARCA DE CLÁUDIA, 

CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10. Donatário: A DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÚCLEO DE CLÁUDIA, CNPJ sob o n.º 

03.507.415/0031-60. Objeto: A doação de bens móveis, classificados 

como antieconômico ou inservíveis para o funcionamento do órgão 

doador, conforme Portaria n.429/2017-C.ADM. Data da Assinatura: 

18/12/2019.

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000283-50.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ANTONIO FACCIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SASSI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento dos Mandados de intimação para audiência, 20/02/2020, 

devendo para tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao 

sitio do TJ/MT (emissão de Guias Online), no valor de R$ 380,00(trezentos 

e oitenta reais), correspondente ao zoneamento "Cláuida - Centro e União 

do Sul - Industrial", bem como encaminhar a Guia e o comprovante de 

pagamento.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54351 Nr: 930-43.2011.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI DA SILVA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE MARQUES 

RODRIGUES - OAB:20653/O, DEFENSORIA PÚBLICA DE CLÁUDIA/MT - 

OAB:

 Autos n. 930-43.2011.811.0101 (Id. 85351)

Ação Penal

Vistos.

1. Considerando a certidão de fl. 370, REVOGO a nomeação de fls. 369.

2. Nomeio para a defesa do acusado a Dra. Daiane Marques Rodrigues, 

OAB nº 20.653/0. Intime-se-a da presente nomeação, bem como para 

apresentar contrarrazões ao recuso apresentado pelo Ministério Público, 

no prazo de 08 (oito) dias.

 3. Com a apresentação, cumpra-se o item “4” da decisão de fl. 369.

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 20 de janeiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108171 Nr: 230-86.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu, Dr. Roberto 

Machado, para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 [dez] 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50024 Nr: 980-74.2008.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URÍDIO FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no contido no artigo 413 do Código de 
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Processo Penal, PRONUNCIO o réu URÍDIO FERREIRA LEITE, como incurso 

nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal em face da 

vítima Mateus Inacio dos Santos, a fim de ser ele submetido oportunamente 

a julgamento pelo Tribunal do Júri.No mais, em respeito ao § 3º do art. 413, 

do CPP, considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade e 

não verificando qualquer das hipóteses para a decretação de prisão 

preventiva, assim como não havendo necessidade de se aplicar qualquer 

medida cautelar diversa da prisão, deixo de decretar a prisão preventiva, 

bem como aplicar medida cautelar ao acusado. Atendam-se, no que forem 

aplicáveis, às determinações constantes na CNGCGJ/MT.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cláudia, 20 de janeiro de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82741 Nr: 111-04.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8212

 (...).DECIDO.Analisando o feito tenho que as razões da parte executada 

merecem prosperar em parte. Explico. (...). Assim, entendo que a 

justificativa do executado deve ser acolhida, mas tão somente com 

relação as parcelas que venceram após a sua citação, permanecendo 

devido àquelas referidas na inicial até a data da sua citação, que não 

foram atualizadas quando da expedição do mandado. Portanto continuam 

devidas as parcelas dos meses de fevereiro de 2014 a 20.01.2016, 

momento em que foi citado da presente ação. Neste contexto, ACOLHO 

PARCIALMENTE A JUSTIFICATIVA do executado e determino a sua 

intimação para que efetue o pagamento das parcelas referentes ao 

período de fevereiro de 2014 a 20.01.2016, para no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de prisão civil.2. Para tanto, ao Contador Judicial para 

cálculo das prestações, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Após, intime-se 

pessoalmente o Executado.4. Intime-se a exequente.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 34988 Nr: 1532-27.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Farias, Clodoaldo Pereira Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DUTRA DA SILVA 

LIMA - OAB:50291

 Ante o exposto, cumprida a finalidade da prisão, que era a localização do 

acusado, cuja comprovação de endereço aportou aos autos às fls. 

123-127, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado CLODOALDO 

PEREIRA AFONSO e nos termos do art. 319 do CPP, APLICO às seguintes 

medidas cautelares pessoais:a)COMPARECIMENTO do acusado em todos 

os atos do processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu 

endereço sem comunicação a este Juízo;b) PROIBIÇÃO de ausentar-se da 

Comarca onde reside sem prévia comunicação;c) RECOLHIMENTO 

domiciliar no período noturno e nos dias de folga.EXPEÇA-SE ALVARÁ de 

SOLTURA e COLOQUE o acusado imediatamente em liberdade, salvo se 

por outro motivo estiver preso, ficando o acusado ADVERTIDO de que o 

descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá 

redundar na aplicação de outras medidas que garanta a instrução 

processual, inclusive prisão preventiva.RECOLHA-SE eventual mandado 

de prisão em aberto, atualizando-se o BNMP 2.0.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defesa.CUMPRA-SE.De Juína para Colniza-MT, 20 de janeiro de 

2020.VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96336 Nr: 1420-72.2019.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Celso Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Código: 96336

Vistos,

CUMPRA-SE a decisão retro, cuja audiência designada será realizada por 

videoconferência nos moldes da Lei n. 11.900/2009.

De Juína para Colniza/MT, 20 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100165 Nr: 2990-93.2019.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Augusto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Código: 100165

Vistos,

CUMPRA-SE a decisão retro, cuja audiência designada será realizada por 

videoconferência nos moldes da Lei n. 11.900/2009.

De Juína para Colniza/MT, 20 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100046 Nr: 2939-82.2019.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Junior de Souza Freire, Francinete 

Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA AUGUSTA DA CRUZ 

SILVA - OAB:25872/O

 Código: 100046

Vistos,

CUMPRA-SE a decisão retro, cuja audiência designada será realizada por 

videoconferência nos moldes da Lei n. 11.900/2009.

De Juína para Colniza/MT, 20 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91862 Nr: 3773-22.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astilho Demetrio Urbieta - 

OAB:7717-B

 Código: 91862

Vistos,

CUMPRA-SE a decisão retro, cuja audiência designada será realizada por 

videoconferência nos moldes da Lei n. 11.900/2009.

De Juína para Colniza/MT, 20 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias
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 Cod. Proc.: 77026 Nr: 549-13.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdS, SMS, TMS, APS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Rondônia - Núcleo Cerejeiras-RO - OAB:

 Código: 77026

Vistos,

CUMPRA-SE a decisão retro, cuja audiência designada será realizada por 

videoconferência nos moldes da Lei n. 11.900/2009.

De Juína para Colniza/MT, 20 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 65935 Nr: 1275-89.2014.811.0105

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AADS, SdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP, FPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código:

 Vistos,

CUMPRA-SE a decisão retro, cuja audiência designada será realizada por 

videoconferência nos moldes da Lei n. 11.900/2009.

De Juína para Colniza/MT, 20 de janeiro de 2020

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 38181 Nr: 1836-89.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pereira Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A, Fernanda Maura Firmino - OAB:25492/O

 Código: 38181

Vistos,

CUMPRA-SE a decisão retro, cuja audiência designada será realizada por 

videoconferência nos moldes da Lei n. 11.900/2009.

De Juína para Colniza/MT, 20 de janeiro de 2020

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 64868 Nr: 308-44.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFA, RFA, VF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 64868

Vistos,

CUMPRA-SE a decisão retro, cuja audiência designada será realizada por 

videoconferência nos moldes da Lei n. 11.900/2009.

De Juína para Colniza/MT, 20 de janeiro de 2020

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 84083 Nr: 4666-47.2017.811.0105

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Jabes Ferreira Celestino Barbosa, Robson Medeiros, 

Faustino Pereira Reis, Jolmar Simionatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado de Policia da Comarca de Colniza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de habeas corpus impetrado pelos causídicos Robson Medeiros 

e Jabes Ferreira Celestino Barbosa em favor de FAUSTINO PEREIRA REIS 

e JOLMAR SIMIONATTO, tendo como autoridade coatora o Delegado de 

Polícia da Comarca de Colniza-MT.

Os impetrantes alegavam que o auto de prisão em flagrante não foi 

encaminhado a este Juízo dentro do prazo de 24h após a realização da 

prisão, razão pela qual, “in limine”, pugnavam pelo relaxamento da prisão.

A liminar foi indeferida (ref. 04), sob o fundamento de que a prisão em 

flagrante, já havia sido comunicada, apreciada, homologada e concedida 

liberdade provisória aos pacientes, condicionada ao cumprimento de uma 

série de condições, inclusive, ao pagamento de fiança.

 O Ministério Público se manifestou (ref. 26), pugnando pelo não 

conhecimento da ordem de habeas corpus, tendo em vista a perda 

superveniente do objeto.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATO NECESSÁRIO. DECIDO.

Analisando os autos, verifico que o presente feito perdeu seu objeto, vez 

que os pacientes foram colocados em liberdade no dia 27.10.2017 (autos 

sob o código 84070).

Ante o exposto, JULGO EXTINGO o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

P.I.C.

De Juína para Colniza-MT, 20 de janeiro de 2020

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 68495 Nr: 1196-76.2015.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alesandro da Cruz Polveiro - 

OAB:

 Código: 68495

Vistos,

CUMPRA-SE a decisão retro, cuja audiência designada será realizada por 

videoconferência nos moldes da Lei n. 11.900/2009.

De Juína para Colniza/MT, 20 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA 02/2020-COT

 O Exmo. Sr. Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 NOMEAR ALAN DELON BERTOLINO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 

Bacharel em Direito, portadora do RG nº 2121327-5 SSP/MT e do CPF nº 

059.388.511-22, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete II - PDA-CNE - VIII da Comarca de Cotriguaçu, com efeitos a partir 
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da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Cotriguaçu-MT, 17 de janeiro de 2020.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-39.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

680,08( seiscentos e oitenta reais e oito centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. Sentença. Este valor deverá ser lançado separado, 

sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para 

o recolhimento das custas e R$ 266,68 ( Duzentos e sessenta e seis reais 

e sessenta e oito centavos ) para fins da guia de Taxas. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE”, (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema vai gerar Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá juntar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) 

nos autos. Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome e/ou CPF/CNPJ, da parte autora, junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-09.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ODARLAN ZUMACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

680,08( seiscentos e oitenta reais e oito centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. Sentença. Este valor deverá ser lançado separado, 

sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para 

o recolhimento das custas e R$ 266,68 ( Duzentos e sessenta e seis reais 

e sessenta e oito centavos ) para fins da guia de Taxas. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE”, (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema vai gerar Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá juntar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) 

nos autos. Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome e/ou CPF/CNPJ, da parte autora, junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-15.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

681,03( seiscentos e oitenta e um reais e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este valor deverá ser lançado 

separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos ) para o recolhimento das custas e R$ 267,63 ( Duzentos e 

sessenta e sete reais e sessenta e três centavos ) para fins da guia de 

Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia paga (cópia da guia e 

comprovante de pagamento) nos autos. Fica vossa senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e/ou CPF/CNPJ, da parte autora, 

junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5° da CNGC-TJMT.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000530-37.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. L. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER LEAL JARDIM OAB - MT24307/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000530-37.2019.8.11.0099. 

AUTOR(A): SINTIA MARCIANO DE OLIVEIRA REU: CARLOS ALBERTO DE 

LIMA TABORDA Vistos... Deve a parte-exequente se manifestar em 

relação à alegada quitação do débito. Portanto, à SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR a parte-exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se, informando se houve o pagamento 

integral do débito alimentar, bem como para informar se tem interesse na 

continuação do processo; a. Decorrido o prazo sem manifestação, 

INTIMAR a parte-autora pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05 dias, informando se houve ou não a quitação da dívida, 

ressaltando que o silêncio importará em extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC; 2. Havendo 

manifestação no sentido de quitação do débito alimentar, CONCLUSOS 

para prolação de sentença; 3. Por outro lado, apontando-se qualquer 

débito em atraso, VISTAS ao Ministério Público; 4. Após, conclusos. 

I n t i m a r .  C u m p r i r .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000522-60.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. C. L. (REQUERENTE)

I. S. (REQUERENTE)

M. B. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR os requerentes para que, no prazo de 

15 dias, manifestem-se acerca do apontado pelo Ministério Público 

(questões relacionadas à guarda, residência, visitas e alimentos), ID 

24411819. COTRIGUAÇU, 21 de janeiro de 2020. CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000696-69.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. (REQUERIDO)

 

Vistos... Analisando a Inicial e os documentos que a acompanham, 

constataram-se irregularidades que devem ser sanadas. É que apesar de 

indicada a existência de bovinos, não houve juntada de documentos que 

comprovem a posse e/ou a propriedade dos referidos bens, tampouco 

houve indicação de impossibilidade de fazê-lo. Ressalta-se que tais 

documentos são de extrema importância para a propositura da demanda e 

devem ser juntados aos autos, conforme assevera o art. 320 do Código 

de Processo Civil. Ademais, verifica-se que há pleito específico visando à 

concessão de “justiça gratuita”. Sobre isso, citam-se duas normas do 

CPC: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. [...] §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural. [...] O CPC, somando-se ao 

que restou da Lei 1.060/50, materializa previsão constitucional sobre o 

tema (art. 5º, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos). A leitura que se 

faz das normas mencionadas leva à conclusão, após interpretação, de 

que a presunção a que se refere o §3º do art. 99 não afasta a 

possibilidade de indeferimento do pleito feito por “pessoa natural”. 

Comumente se fala que é uma presunção “relativa” ou “iuris tantum”. Pelo 

narrado, compõe o polo ativo não tem condições de arcar com eventual 

ônus processual sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 

Entretanto, só foram juntados documentos visando a “comprovar” o 

preenchimento dos pressupostos para a concessão da “gratuidade 

judiciária” em relação à requerente GENI GLINKE. Verifica-se que não há 

documentos relacionados à MITON sobre o ponto. Ademais, há menção (e 

aparente depósito) de valores relativamente altos, bem como a menção 

propriedade de bovinos e, por isso, paira dúvida acerca da indicação de 

que tais pessoas não são “economicamente hipossuficientes”, expressão 

esta última que revela valoração de juízo de comparação em duplo sentido: 

1) não aparenta ser hipossuficiente em relação àquele que tem parcas 

condições financeiras; 2) não aparenta ser incapaz de recolher as custas 

específicas, vinculadas ao caso concreto. Assim, com a devida vênia ao 

quanto pleiteado, o caso é de IMPOSSIBILIDADE, pelo menos neste 

momento e a partir dos elementos documentais e argumentativos trazidos, 

DE CONCEDER A ESPECÍFICA TUTELA DE “GRATUIDADE”. Esclarece-se: 

não está concluindo de maneira definitiva, mas apontando que as 

informações advindas da narrativa levam à conclusão de que umas das 

partes-autoras possuiria condições de arcar com as custas. Portanto, 

com fundamento nos arts. 99, §2º e 321, ambos do CPC, INTIME-SE a 

parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. JUNTAR documentos que 

possam comprovar a propriedade dos bovinos (registros de gado e 

marca); 2. APRESENTAR documentos visando a “comprovar” o 

preenchimento dos pressupostos para a concessão da “gratuidade 

judiciária” (Cópia de carteira de trabalho/holerite; Extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 meses ou Declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), notadamente em relação ao requerente MILTON 

SHONSS. Não juntando, deve-se providenciar o recolhimento de custas e 

demais pertinentes à espécie. Por fim, frisa-se a necessidade de atentar 

ao art. 321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certificar e conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000716-60.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TREVAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor 

referente a diligência de Oficial de Justiça, utilizando de acordo com o 

endereço da inicial, o zoneamento município de Cotriguaçu e bairro 

Juruena, comprovando nos autos. COTRIGUAÇU, 21 de janeiro de 2020. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: 

(66) 35551586

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65748 Nr: 562-98.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA RIBEIRO SCHUMACHER,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARVALHO SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - OAB:OAB/MT 

9.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na Inicial, isto para:i.CONDENAR o requerido FRANCISCO 

CARVALHO SOUZA MARTINS à devolução do valor de R$6.615,00 (seis 

mil, seiscentos e quinze reais) à parte-autora; Tratando-se de obrigação 

líquida, correção monetária e juros fluem desde o prejuízo/desembolso, 

razão pela qual incidente a SELIC (englobando correção monetária e juros) 

desde a data do pagamento indevido (10.04.2015).Com isso, EXTINGUE-SE 

O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. 

Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Considerando 

que a parte-autora decaiu em expressiva questão valorativa, 

CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento dos honorários, das custas 

e despesas à proporção de 80%.Consequentemente, CONDENA-SE a 

parte-autora ao pagamento dos honorários, das custas e despesas à 

proporção de 20%.Publicar. Intimar. Cumprir.Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000513-02.2019.8.11.0034
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON CRUZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000513-02.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - MT20732-A, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuar a complementação do pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, devendo ser observado a região em que se encontra o bem, 

devendo as guias serão retiradas diretamente do site do TJMT: 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissão (Provimento nº 

07/2017). Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 21/01/2020 14:04:05

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000705-32.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES JOAQUIM SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000705-32.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico que a contestação 

de ID. n. 28073972 foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO a parte autora, para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 21 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 21/01/2020 15:17:36

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000547-74.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA STEFANELLO - ME (REQUERENTE)

ELIANA STEFANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA ANDREYA MARTINS MOURA OAB - MT21729/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INBRANDS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000547-74.2019.8.11.0034. 

REQUERENTE: ELIANA STEFANELLO - ME, ELIANA STEFANELLO 

REQUERIDO: INBRANDS S.A VISTOS ETC. Trata-se de Acão de 

Indenização por danos Morais interposta por ELIANA STEFANELLO ME, 

com nome fantasia FASCINIU S e ELIANA STEFANELLO em desfavor de 

INBRANDS AS, ambos devidamente qualificados nos autos. Verifica-se 

que fora determinado à intimação da Parte Autora para que esta 

recolhe-se as custas e taxas judiciais do feito, no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento da Petição Inicial (ID. 24696621). Devidamente 

intimada via DJE conforme a publicação em 11/11/2019, a parte requerente 

manteve-se inerte (ID. 27930240). Vieram os autos conclusos. Pois bem. 

A parte autora não cumpriu com a diligência determinada, desafiando o 

indeferimento da petição inicial. Desta forma, não sanada a irregularidade 

com o complemento a exordial, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos 

do art. 321, p. ú., do CPC, JULGANDO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inc. I, do mesmo diploma legal. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Sem custas e honorários advocatícios, vez que não foi formada a 

triangularização processual. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-98.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000720-98.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico que a contestação 

de ID. n. 27999090 foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO a parte autora, para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 21 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 21/01/2020 17:02:51

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000672-42.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELA DE FATIMA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000672-42.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.27746214, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): CLAUDINEZ 

DA SILVA PINTO JUNIOR - OAB/MT 8.143-A, para,querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 21 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO 

21/01/2020 17:18:38

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000719-16.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000719-16.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.28022271, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): CLAUDINEZ 

DA SILVA PINTO JUNIOR - OAB/MT 8.143-A, para,querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 21 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO 
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21/01/2020 17:29:11

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000673-27.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000673-27.2019.8.11.0034. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSE FRANCISCO GUIMARAES Vistos e etc. 

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S.A. –C.F.I., em desfavor de JOSE FRANCISCO GUIMARÃES, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em ID. 27725543 tem-se a informação 

da desistência da ação pela parte autora, haja vista, quitação do contrato 

através de pagamento de boleto bancário. É o relatório. Decido. 

Levando-se em consideração, o requerimento da parte autora pugnando 

pela desistência da ação, de rigor a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Tendo em vista que a parte autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Custas pelo requerente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000570-20.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

EDILA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO PRAZO: 10 DIAS AUTOS N.º 

1000570-20.2019.8.11.0034 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - 

N o m e a ç ã o - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PARTES REQUERENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO E EDILA ALVES DOS SANTOS PARTE REQUERIDA: 

IVANI JOSE DE OLIVEIRA VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 INTIMANDO(A, 

S): FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, de que foi decretada a interdição de IVANI JOSE DE 

OLIVEIRA, CPF: 034.958.411-72, RG: 0162293-5 SSP/MT, Filiação: José 

Joaquim de Oliveira e Floripes Ferreira de Oliveira, data de nascimento: 

17/04/1940, brasileiro(a), solteira, natural de Anapolis-GO, incapaz, 

professora aposentada, Endereço: Av. Júlio Muller, Nº 123, Bairro: Centro, 

Cidade: Dom Aquino-MT, por sentença proferida em 12/12/2019. Limites da 

Interdição: relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil. Causa da Interdição: Deficiência Física e Mental. Prazo da Interdição: 

Indeterminado. Curadora nomeada: EDILA ALVES DOS SANTOS, CPF: 

128.730.471-00, RG: 0068133-4 SSP/MT, Filiação: Clodoaldo Alves dos 

Santos e Floripes Ferreira de Alcantara, data de nascimento: 23/06/1949, 

brasileiro(a), natural de Rochedo-MS, solteira, professora, Endereço: Av. 

Júlio Muller, nº 123, Bairro: Centro, Cidade: Dom Aquino-MT. O prazo deste 

edital é do art. 755, § 3º do Novo Código de Processo Civil. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital de Intimação de Sentença de 

Interdição, que será publicado por três vezes com intervalo de 10(dez) 

dias e afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marli 

Ribeiro Santos, digitei. Dom Aquino - MT, 21 de janeiro de 2020.SENTENÇA: 

Processo: 1000570-20.2019.8.11.0034. REQUERENTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDILA ALVES DOS SANTOS. 

REQUERIDO: IVANI JOSE DE OLIVEIRA. Vistos e etc. Cuida-se de Ação De 

Interdição Com Pedido de curatela Em Antecipação De Tutela ajuizada pelo 

MINISTERIO PÚBLICO tendo como Interditanda a Sra. IVANI JOSE DE 

OLIVEIRA e em favor da sua irmã, Sra. EDILA ALVES DOS SANTOS, 

alegando, em síntese, que a interditanda e portadora de “Doença de 

Parkinson CID:G20 e Demência na doença de Parkinson CID: F023”, 

estando impossibilitada de reger sua vida civil. Outrossim, extrai-se da 

prefacial que a interditanda carece de constante assistência e auxílio. Com 

lastro nestas premissas, postula a Parte Autora pela decretação de 

interdição da Interditanda. Com a inicial vieram os documentos. A tutela 

antecipada foi deferida (ID. 24691637), concedendo-se a curatela 

provisória da interditanda a sua irmã Sra. Edila Alves dos Santos. A 

interditada foi regularmente citada (ID. 25863586). Houve a realização de 

audiência (ID. 26232309) momento em que efetuou a entrevista da 

interditanda. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de pedido formulado pelo Ministério 

Público para interdição de IVANI JOSE DE OLIVEIRA. O entendimento 

predominante nos tribunais é que a ação de interdição possui caráter 

social, a fim de garantir a proteção da pessoa e dos bens do(a) 

interditando(a), desde que haja indícios e suspeitas de que o(a) 

requerido(a) não detém plena capacidade de entendimento. Conforme 

ressaltado pelo Parquet, no caso dos autos, vê-se claramente do 

interrogatório da interditanda (ID. 26239153), a mesma possui sério 

problema de discernimento. Demais disso, Percebe-se do laudo médico, 

subscrito pelo Dr. José Augusto Freire (CRM-MT 1494), em 06 de agosto 

de 2019, que a Sra. Ivani Jose de Oliveira “está em tratamento nesta 

clínica em função de CID: G20 – Doença de Parkinson; CID: F023 – 

Demência na doença de Parkinson (G20+). Foi medicada com Prolopa BD 

100mg 3x, Prolopa DR 200m 1x, Exelon 1,5 mg 2x. Deve fazer tratamento 

sem interrupção e uso contínuo, necessita controle ambulatorial periódico. 

Doença em estágio avançado de lesão cognitiva não tendo a paciente 

condições de assinar documentos, assumir responsabilidades e de 

cuidar-se sozinha necessitando da presença constante do cuidador”. 

Ademais, aufere-se do parecer psicológico que: “Diante das observações 

realizadas e informações colhidas, a Psicóloga observou que as idosas 

Ivani e Edila sempre residiram juntas, sendo que e possível observar que a 

idosa Ivani é bem cuidada pela irmã. Verifica-se que a idosa Edila tem 

plenas condições de exercer a curatela da irmã, pois já é uma situação 

que já existe e necessita apenas da regularização judicial”. Impõe-se, 

portanto, nos termos do artigo 1767, inciso I do Código Civil, a curatela do 

interditando. Neste sentido, cita Maria Helena Diniz, em seu Código Civil 

Anotado, p. 387: “A curatela é o encargo público cometido, por lei, a 

alguém para reger e defender uma pessoa e administrar seus os bens de 

maiores incapazes, que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, 

em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 529/80). Diante das 

alegações trazidas os pedidos iniciais, assim, devem ser tidos por 

procedentes. Logo, torna-se dispensável a designação de audiência de 

instrução, bem como a designação de pericia. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

para decretar a interdição de IVANI JOSE DE OLIVEIRA, declarando-a 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Via 

de consequência, a interditanda ficará privada de, sem curador, 

emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser 

demandada e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 

administração (CC, art. 1782). Nomeio lhe curadora a Sra. Edila Alves dos 

Santos, sua irmã, aplica-se no caso o disposto no artigo 553 do CPC e as 

respectivas sanções. Lavre-se o termo de curatela, constando às 

restrições acima. Em obediência ao disposto no artigo 755. §3, do Código 

de Processo Civil e no artigo 12, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente decisão no registro civil e publique-se na imprensa local e no 

diário oficial, por três vezes, com intervalos de dez dias. Sem custas ou 

honorários advocatícios. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Intimem-se. Ciência ao MP. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO - JUIZ DE DIREITO. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000046-23.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PAULO DOS REIS (REU)

SABRINA JULIANA DOS REIS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000046-23.2019.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO POR 

IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do NCPC), 

e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o Gestor das 

Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda a 

movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de 

Documentos para que intime-se a parte autora para que se manifeste 

acerca da correspondência devolvida id.26657794. DOM AQUINO, 13 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) ERICK LEITE FERREIRA Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000188-27.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. D. N. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LENER 

L E O P O L D O  D A  S I L V A  C O E L H O  P R O C E S S O  n . 

1000188-27.2019.8.11.0034 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: FRANCISCO SANTANA DO NASCIMENTO Endereço: Av. 

Joaquim Correa, 01, Beira Rio, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 

FINALIDADE: INTIMADO(A, S): FAZ SABER, a todos quanto o presente 

edital virem ou dele conhecimento tiverem, de que foi decretada a 

interdição de FRANCISCO SANTANA DO NASCIMENTO, CPF: 

030.440.941-35, RG: 20158994-8 SSP/MT, Filiação: Francisco Félix do 

Nascimento e Maria Odete do Nascimento, data de nascimento: 

25/07/1956, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, incapaz, aposentado, 

Endereço: Av. Joaquim Correa, Nº 01, Bairro: Beira Rio, Cidade: Dom 

Aquino-MT, por sentença proferida em 06/09/2019. Limites da Interdição: 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. 

Causa da Interdição: Deficiência Física e Mental. Prazo da Interdição: 

Indeterminado. Curadora nomeada: Rosimeire Rocha de Oliveira do 

Nascimento, CPF: 848.584.431-91, RG: 0826848-7 SSP/MT, Filiação: 

Benedito Anastácio de Oliveira e Elvira Rocha de Oliveira, data de 

nascimento: 09/06/1973, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, 

casado(a), do lar, Endereço: Av. Joaquim Correa, nº 01, Bairro: Beira Rio, 

Cidade: Dom Aquino-MT. O prazo deste edital é do art. 755, § 3º do Novo 

C ó d i g o  d e  P r o c e s s o  C i v i l .  S E N T E N Ç A :  P r o c e s s o : 

1000188-27.2019.8.11.0034. EQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. REQUERIDO: FRANCISCO SANTANA DO 

NASCIMENTO. Vistos e etc. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM 

PEDIDO DE CURATELA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO em favor do idoso FRANCISCO SANTANA DO 

NASCIMENTO, visando que seja decretada a sua interdição, nomeando 

como curadora definitiva a sua cunhada, Sra. Rosimeire Rocha de Oliveira, 

alegando, em síntese, alega o polo ativo que o requerido é incapaz 

mentalmente e portador da doença Epilepsia e por essa razão foi receitado 

o remédio Fenobital 100 mg, bem como que Francisco é totalmente 

dependente para realizar os seus cuidados diários como banho, 

alimentação, higiene pessoal. Outrossim, extrai-se da prefacial que o 

interditando carece de constante assistência e auxílio. Com lastro nestas 

premissas, postula a Parte Autora pela decretação de interdição do 

Interditando. Com a inicial vieram os documentos. A tutela antecipada foi 

deferida (ID. 19877833), concedendo-se a curatela provisória do 

interditando à sua cunhada Sra. Rosimeire Rocha de Oliveira. O interditado 

foi regularmente citado (ID. 20340236). Em ID. 20855150 fora colacionado 

aos autos o estudo psicossocial da curadora. Posteriormente em ID. 

22449119 realizou-se o interrogatório do Interditando. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de pedido 

formulado pelo Ministério Público para interdição de FRANCISCO 

SANTANA DO NASCIMENTO. O entendimento predominante nos tribunais é 

que a ação de interdição possui caráter social, a fim de garantir a 

proteção da pessoa e dos bens do(a) interditando(a), desde que haja 

indícios e suspeitas de que o(a) requerido(a) não detém plena capacidade 

de entendimento. Conforme ressaltado pelo Parquet o interditando e 

portador de epilepsia, tendo sido receitado o uso do medicamento 

Fenobital 100 mg, infere-se ainda que o interditando não convive com a 

sociedade pois “estranha as pessoas, fica agressivo, bravo”, faz as 

necessidades fisiológicas no chão e não aceita colocar fraldas, 

igualmente, vê-se claramente do interrogatório do interditando (ID. 

22449119), a situação precária que se encontra o mesmo. Demais disso, 

conforme atestado médico subscrito pelo Dr. Rogerio L. Posser 

entende-se: “(…) Francisco Santana do Nascimento é incapaz 

mentalmente devendo ser atendido e representado por Rosimeire Rocha 

de Oliveira do Nascimento”. Em analise ao Estudo Psicossocial juntado nos 

autos, conclui-se que: “(…) Francisco é totalmente dela (curadora), 

inclusive para realizar sua higiene pessoal. Relata que o Sr. Francisco faz 

suas necessidades fisiológicas no chão devido não aceitar usar fraldas 

geriátricas. Informa que o cunhado se torna agressivo ao sair de casa ou 

na presença de pessoas estranhas, e que por esse motivo evita sair de 

casa com ele. O Sr. Francisco apresenta incapacidade mental, sofre de 

crises epiléticas, faz uso de fenobaritol 100 mg 2x ao dia. Tem histórico de 

pneumonia recorrente. Impõe-se, portanto, nos termos do artigo 1767, 

inciso I do Código Civil, a curatela do interditando. Neste sentido, cita Maria 

Helena Diniz, em seu Código Civil Anotado, p. 387: “A curatela é o encargo 

público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar seus os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80). Diante das alegações trazidas os pedidos iniciais, 

assim, devem ser tidos por procedentes. Logo, torna-se dispensável a 

designação de audiência de instrução, bem como a designação de perícia. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão posta na peça inicial, para decretar a interdição de FRANCISCO 

SANTANA DO NASCIMENTO, declarando-o relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil. Via de consequência, o 

interditando ficará privada de, sem curador, emprestar, transigir, dar 

quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada e praticar, em 

geral, os atos que não sejam de mera administração (CC, art. 1782). 

Nomeio lhe curadora a Sra. Rosimeire Rocha de Oliveira, sua cunhada, 

aplica-se no caso o disposto no artigo 553 do CPC e as respectivas 

sanções. Lavre-se o termo de curatela, constando às restrições acima. 

Em obediência ao disposto no artigo 755. §3, do Código de Processo Civil e 

no artigo 12, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente decisão no 

registro civil e publique-se na imprensa local e no diário oficial, por três 

vezes, com intervalos de dez dias. Sem custas ou honorários 

advocatícios. Dou está por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

Intimem-se. Ciência ao MP. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO - JUIZ 
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DE DIREITO. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital de 

Intimação de Sentença de Interdição, que será publicado por três vezes 

com intervalo de 10(dez) dias e afixado no lugar de costume e publicado 

na forma da Lei. Eu, Marli Ribeiro Santos, digitei. Dom Aquino - MT. DOM 

AQUINO, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5556 Nr: 211-15.2004.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comajul - Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira 

Ltda, Antonio Carlos Tavares de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Mara Contes Lopes - 

OAB:7109

 Processo n°: 211-15.2004.811.0010

Código: 5556

VISTOS ETC,

Tendo em vista a certidão à fl. 780, intime-se pessoalmente as partes 

exequentes, para no prazo de 10 (dez) dias, para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito (art. 485, III do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Após, conclusos.

Dom Aquino-MT, 09 de agosto de 2019.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30971 Nr: 747-45.2012.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Panamericano Arrendamento Mercantil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Luiz Kerninski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 Certifico e dou fé que os presentes autos foram desarquivados e ficarão 

disponíveis à parte solicitante na Secretaria, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31176 Nr: 947-52.2012.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Nunes Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Procedo a INTIMAÇÃO da parte exequente, através de seu advogado(a) 

habilitado(a) nos autos, acerca do resultado infrutífero da penhora “on 

line”, por meio do Sistema BacenJud, realizada nos autos e, querendo, 

manifeste e impulsione o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

decisão de fl. 237.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12626 Nr: 300-91.2011.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS NAVES GUIMARÃES, Delma Maria Guimarães, 

FÁBIO TEIXEIRA GUIMARÃES, Iolanda Maria Guimarães, Helena Maria 

Guimarães Freitas, Heleuza Maria Guimarães, Fanio Teixeira Guimarães, 

César Teixeira Guimarães, Samara Lourenço Guimarães, Ana Maria 

Guimarães Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de HONORATO CONSTANTINO 

GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner - OAB:5461-B, Patrícia Guimarães Porto - 

OAB:177934/OAB/RJ, Petúnia Guimarães Porto - OAB:172.651, Stela 

Cunha Valter - OAB:4984, Takayoshi Katagiri - OAB:4178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que informe corretamente o CPF da 

inventariante para a correta expedição do alvará.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-90.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE RODRIGUES PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS DA COSTA ATAYDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000533-90.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LUCIENE RODRIGUES PERES 

REQUERIDO: MESSIAS DA COSTA ATAYDE Vistos, etc. Esclareçam as 

partes as provas que pretendem produzir, justificando seu cabimento no 

prazo de 10 dias sob pena de preclusão e julgamento antecipado. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000148-79.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA ALVINA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

EDSON LEANDRO BURIGO OAB - MT17754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000148-79.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: GENESIA ALVINA DE SOUZA 

EXECUTADO: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Declaração 

de nulidade/inexistência de contrato, restituição de valores em dobro c.c. 

indenização por dano moral e pedido acautelatório interposta por Genesia 

Alvina de Souza em desfavor de Banco Cetelem S.A., devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando os autos verifico que foi proferida 

sentença de parcial procedência em 02.04.2019 – Id. 16912970, onde por 

sua vez a parte Executada foi condenada a indenização por danos 

morais, devidamente corrigidos, bem como pela inexistência do débito, 

tendo a r. sentença transitado em julgado em 05.10.2019, Id. 24662721. 

Ato continuo, a parte Executada cumpriu voluntariamente a determinação 

imposta na r. sentença, efetuando o depósito/pagamento referente a 

indenização por danos morais, conforme comprovante judicial, Id. 

25186836, bem como pleiteou a extinção da ação pelo cumprimento da 

obrigação. Posteriormente, a Exequente se manifestou (Id. 26583889) 

concordando com os valores depositado, bem como requereu a expedição 

do Alvará Judicial, em razão do cumprimento da r. sentença. Pois muito 

bem. Em análise aos autos, observo que a parte Requerida efetuou o 

pagamento da indenização imposta em sentença, conforme observa-se do 

comprovante judicial, Id. 25186836. Dessa forma, constando dos autos 

que houve o pagamento do valor da indenização de danos morais, deve o 

feito ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Desta feita, 

proceda-se ao necessário para o levantamento do Alvará Judicial, 

referente ao valor depositado nos autos a Exequente, observando-se os 

dados bancários informados, no Id. 26583889. Posto isso, desnecessárias 

outras considerações e com fundamento nos artigos 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente Ação. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-17.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000415-17.2019.8.11.0034. REQUERENTE: WILLIAM DA SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 26100133, com documentos (relatório de chamadas 

originadas, Id. 26100135; faturas, Id. 26100137 e gravação, Id. 26100367), 

dentro do prazo legal, Id. 26135674 e por sua vez o Requerente impugnou 

– Id. 26345131, no prazo legal, Id. 26364644. Das preliminares. Da 

ausência de prova mínima. Deixo de acolher uma vez que a inicial 

preenche os requisitos do artigo 319 do NCPC. Da ausência de documento 

indispensável para a propositura da demanda. Rejeito, vez que o 

comprovante de endereço, anexado aos autos, Id. 22142759, encontra-se 

em nome de Cecílio Bertulio da Silva, genitor do autor, conforme comprova 

a cédula de identidade, Id. 22142759, logo demonstrando o vínculo de 

parentesco. Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do 

MÉRITO. Trata-se de Ação de indenização por cobrança indevida c.c. 

reparação por danos morais com pedido de antecipação de tutela, 

proposta por Willian da Silva de Oliveira, em desfavor de Vivo S.A. 

(Telefônica Brasil S.A.), já qualificadas nos presentes autos. Em síntese 

alega que houve a indevida restrição em seu nome e CPF em 24.09.2018 

no valor de R$ 118,80 (cento e dezoito reais e oitenta centavos), referente 

ao contrato nº. 0304617035 nos órgãos de restrição ao crédito por 

suposto débito existente perante a Requerida. E, para comprovar junta a 

Declaração Consumidor Completa, emitida pela CDL Jaciara/SPC Brasil, 

datada de 24.05.2019, Id. 22142759. Notícia na exordial, que não possui 

débito algum com a Requerida, pois em nenhum momento solicitou os 

serviços da Requerida, haja vista que seu telefone móvel é linha pré-paga 

“a cartão” e de outra operadora, assim alega que a cobrança e a restrição 

creditícia são totalmente indevidas, afirma ainda que está negativação está 

lhe causando transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário. 

Aduz mais, que procurou a Requerida para resolver de forma 

administrativa, no entanto não obteve êxito, e que diante da arbitrariedade 

em ter seu nome e CPF restrito não restou outra alternativa a não ser 

ajuizar a presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência do 

débito e a indenização por danos morais. Juntou documentos com a 

exordial. Realizada audiência de conciliação em 06.11.2019 – Id. 

25872805, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes. Em defesa, Id. 26100133 a Requerida contesta em preliminar pela 

ausência de prova mínima e pela ausência de documento indispensável 

para a propositura da demanda. E, no mérito em suma contesta pelo 

exercício regular do direito, vez que o Requerente contratou e habilitou os 

serviços da Requerida, através da linha telefônica nº. 66 999664-0421, 

ocasionando a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema 

interno da Requerida. E, para provar anexa print de telas sistêmicas ao 

contexto da contestação, gravação; relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas ref. 13014/2019—12, períodos de 

14.03.2017 a 26.07.2018, bem como faturas, demonstrando a contratação 

e utilização dos serviços oferecidos pela Requerida. Contesta mais que a 

parte autora pagou normalmente pela fatura dos meses de abril de 2017 a 

abril de 2018, no entanto ficou inadimplente nas faturas subsequentes, no 

valor de R$ 118,80 (cento e dezoito reais e oitenta centavos), conforme 

prints de telas sistêmicas, e mais que a linha foi bloqueada e desligada 

definitivamente em 27.06.2018, devido a inadimplência. Contesta pela 

legitimidade da cobrança, e pela inexistência de danos morais consoante o 

pacote de serviços aderido pelo autor e demonstrativo de utilização da 

linha, e mais litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, 

bem como faz pedido contraposto para o autor ser compelido ao 

pagamento do valor de R$ 118,80 (cento e dezoito reais e oitenta 

centavos), e ao final pela improcedência. Por sua vez, o Requerente 

impugnou a contestação – Id. 26345131, uma vez que a Requerida juntou 

apenas “prints” e uma gravação, a qual não corresponde ao débito, o que 

traduz em documentos unilaterais, imprestáveis como prova judicial, ainda 

impugna a ausência de documentos hábeis a comprovar que a dívida 

realmente existe, pois não juntou aos autos o contrato assinado entre as 

partes, e, mais pela não incidência de litigância de má-fé e o pedido 

contraposto, uma vez que a requerida não logrou êxito em comprovar 

admissibilidade da dívida geradora da negativação, e ao final pela 

procedência da ação. Cabe salientar que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCP) e ao réu fato 
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modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Dessa forma, em análise ao conjunto probatório, observa-se que 

a parte Requerida juntou aos autos o Relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas ref. 13014/2019—12, períodos de 

14.03.2017 a 26.07.2018, onde por sua vez demonstra uma extensa 

utilização dos serviços oferecidos pela Requerida, bem como pela 

gravação anexa demonstra que a parte autora entra em contato com a 

Requerida para a troca de seu plano da linha telefônica 66 99664 -0421, 

haja vista que recebeu mensagem aleatória da Requerida para trocar de 

plano e ainda a atendente informa o número de protocolo pelo atendimento 

20173940626776, e ainda na gravação informa que a linha está em nome 

de sua genitora, onde por sua vez autoriza a troca de titularidade da linha 

para seu próprio nome. Observa-se mais da gravação que o autor, 

confirma seus dados pessoais tais como seu nome completo (William da 

Silva de Oliveira); data de nascimento (05.08.1995); CPF nº 

048.528.841-96 e o nome de sua mãe (Maria da Dores Alves de Oliveira). 

Ressalta-se ainda que consta da contestação que a parte autora pagou 

normalmente pelas faturas dos meses de abril de 2017 a abril de 2018, e 

ficou inadimplente nas faturas subsequentes no valor de R$ 118,80 (cento 

e dezoito reais e oitenta centavos). Salienta-se mais, que o endereço 

constante das faturas anexas aos autos, Id. 26100137, trata-se do mesmo 

endereço informado no preâmbulo da exordial e do comprovante de 

endereço anexo, Id. 22142759. Portanto, demonstrando-se a existência 

contratual entre as partes e afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Ademais, não consta dos autos notícia de furto e ou perda 

dos documentos cíveis do Requerente, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes. Assim, não há o que falar da inexistência da 

contratação, muito menos em indenização a título de danos morais, pois 

não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida. 

Deste modo, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Dessa forma, havendo 

demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que 

se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, 

conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Destarte, no que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, inciso I, do NCPC, exigindo da parte Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia ao Requerente comprovar que não mantinha relação jurídica 

quanto a contratação dos serviços de telefonia oferecidos pela Requerida. 

Deste modo, não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma 

ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, o Requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação de indenização por 

cobrança indevida c.c. reparação por danos morais com pedido de 

antecipação de tutela. Logo, restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos da exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. E, na 

forma e fundamentação supra, pela condenação da parte Requerente a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a R$ 500,00 (quinhentos 

reais), a ser revertido em favor da Requerida, na forma do artigo 81, do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, o Requerente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, verba que será paga em benefício dos 

Procuradores da Requerida. Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o 

JULGO pela PROCEDÊNCIA, para condenar o Requerente ao pagamento 

do valor de R$ R$ 118,80 (cento e dezoito reais e oitenta centavos), 

constante do extrato anexo aos autos, do qual será acrescido de juros de 

mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da 

inadimplência. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o 

presente Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-24.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JULIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000518-24.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LEANDRO JULIO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

25860783, com documentos (gravação de voz, Id. 25860781, faturas, Id. 

25860785 e relatório de chamadas originadas, Id. 25860786), dentro do 

prazo legal, Id. 25867936 e por sua vez a Requerente impugnou – Id. 

26107859, no prazo legal, Id. 26142374. Das preliminares. Da 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. Deixo de acolher uma vez 

que será analisada juntamente com o mérito. Da ausência de consulta 

extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Quanto a este 

indefiro o pleito da juntada aos autos do comprovante original do extrato 

de negativação, por excesso de burocracia que não coaduna com o 

princípio da celeridade e simplicidade que regem os processos em tramite 

no Juizado Especial. Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento 

do MÉRITO. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

pedido de indenização por danos morais, proposta por Leandro Julio da 

Silva em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), já qualificadas 

nos presentes autos. Em síntese alega que houve a indevida restrição em 

seu nome e CPF em 06.08.2019 no valor de R$ 152,62 (cento e cinquenta 

e dois reais e sessenta e dois centavos), referente ao contrato nº. 

0322142770 nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito 

existente perante a Requerida. E, para comprovar junta o extrato Boa 

Vista serviços, produto consultado SCPC, emitido através de informações 

c o n f i d e n c i a i s ,  m e d i a n t e  o  s i t e 

https://www.facmat.com.br/CREDICONSULT_ACC_3/Default_EMPRESA.as

px, datado de 15.08.2019, Id. 24019732. Notícia na exordial, que não 

possui débito algum com a Requerida, razão a qual a cobrança e a 

restrição creditícia são totalmente indevidas, afirma ainda que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras no crediário. Aduz mais, que não recebeu nenhuma notificação 

premonitória e que desconhece por completo o débito, e ainda que diante 

da arbitrariedade em ter seu nome e CPF restrito não restou outra 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, pleiteando a declaração 

de inexistência do débito e a indenização por danos morais. Juntou 

documentos com a exordial. Realizada audiência de conciliação em 

30.10.2019 – Id. 25599357, a mesma restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Em defesa, Id. 25860783 a Requerida contesta em 

preliminar pela impossibilidade da inversão do ônus da prova e pela 

ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao 

crédito. E, no mérito em suma contesta pelo exercício regular do direito, 

vez que o Requerente contratou e habilitou os serviços da Requerida, 

através da linha telefônica nº. 66 99685-0485 (conta 0322142770) em 

09.09.2017 após migrar a conta pré-paga para pós-paga, ocasionando a 

emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Requerida. 

E, para provar anexa print de telas sistêmicas ao contexto da 

contestação, gravação e ainda faz a juntada do relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas ref. 13158/2019—12, períodos de 
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09.09.2017 a 28.06.2019, demonstrando a contratação e utilização dos 

serviços oferecidos pela Requerida. Contesta mais que a parte autora 

pagou normalmente pela fatura dos meses de outubro de 2017 a fevereiro 

de 2019, no entanto ficou inadimplente nas faturas subsequentes, no valor 

de R$ 152,62 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), 

conforme prints de telas sistêmicas, e mais que a linha foi bloqueada e 

desligada definitivamente em 28.06.2019, devido a inadimplência. Contesta 

ainda que a contratação se deu de forma perfeitamente e legítima, uma 

vez que a parte autora dá seu aceite de voz, onde celebrou o negócio da 

contratação com a Requerida e para demonstrar anexa a gravação. Ainda 

contesta pela legitimidade da cobrança, e ainda pela inexistência de danos 

morais consoante o pacote de serviços aderido pelo autor, e mais 

litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, bem como faz 

pedido contraposto para a autora ser compelida ao pagamento do valor de 

R$ 152,62 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), e 

ao final pela improcedência. Por sua vez, o Requerente impugnou a 

contestação – Id. 26107859, uma vez que a Requerida juntou apenas 

“prints” e uma gravação eletrônica, a qual não corresponde ao débito, o 

que traduz em documentos unilaterais, imprestáveis como prova judicial, 

ainda impugna a ausência de documentos hábeis a comprovar que a 

dívida realmente existe, e mais pela não incidência de litigância de má-fé e 

da responsabilidade na notificação da inscrição indevida, e o pedido 

contraposto, uma vez que a requerida não logrou êxito em comprovar 

admissibilidade da dívida geradora da negativação, e ao final pela 

procedência da ação. Cabe salientar que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCP) e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Dessa forma, em análise ao conjunto probatório, observa-se que 

a parte Requerida juntou aos autos o Relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas ref. 13158/2019—12, períodos de 

09.09.2017 a 28.06.2019, onde por sua vez demonstra uma extensa 

utilização dos serviços oferecidos pela Requerida, bem como pela 

gravação anexa demonstra que a parte autora contratou os serviços de 

telefonia oferecidos referente ao plano “... confirma a migração da linha 

pré para plano Vivo Controle 500megabites e 250minutos para o telefone 

66 99685-0485 ... dados pessoais nome Leandro Julio da Silva.... data de 

nascimento 12.12.1986 e nome da mãe Irani Maria da Silva .....ainda fala 

que mora na fazenda, localizada na cidade de Jaciara/MT ... data para 

pagamento do dia 17 de cada mês ..... pagará apenas R$ 29,99 (vinte e 

nove reais e vinte e nove centavos), logo tem-se que o autor confirma o 

novo plano na linha telefônica.” Observa-se da gravação que o autor, 

confirma seus dados pessoais tais como data de nascimento (12.12.1986) 

e o nome da mãe (Irani Maria da Silva) e ainda informa o endereço para a 

contratação dos serviços da Requerida. Portanto, demonstrando-se a 

existência contratual entre as partes e afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. Ademais, não consta dos autos notícia de furto e 

ou perda dos documentos cíveis do Requerente, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude. Desta 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes. Assim, não há o que falar da inexistência 

da contratação, muito menos em indenização a título de danos morais, pois 

não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida. 

Deste modo, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Dessa forma, havendo 

demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que 

se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, 

conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Destarte, no que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, inciso I, do NCPC, exigindo da parte Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia ao Requerente comprovar que não mantinha relação jurídica 

quanto a contratação dos serviços de telefonia oferecidos pela Requerida. 

Deste modo, não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma 

ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, o Requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Logo, 

restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Diante disso, e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO pelo não acolhimento das 

preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. E, na forma e fundamentação 

supra, pela condenação da parte Requerente a pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem revertido em 

favor da Requerida, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno na forma do artigo 55 

da Lei n. 9.099/95, o Requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

verba que será paga em benefício dos Procuradores da Requerida. 

Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, 

para condenar o Requerente ao pagamento do valor de R$ 152,62 (cento 

e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), constante do 

extrato anexo aos autos, do qual será acrescido de juros de mora de 1% 

e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. Nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de 

Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-68.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GUEDES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000237-68.2019.8.11.0034. REQUERENTE: FRANCISCO GUEDES NETO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação com documentos – Id. 21318653, 

dentro do prazo legal, Id. 21340062, e por sua vez o Requerente impugnou 

Id. 26384124, no prazo legal, Id. 26390826. Fundamento e decido. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos 

morais ajuizada por Francisco Guedes Neto em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A., devidamente qualificados nos 

autos. Em síntese, alega que é usuário do serviço de energia elétrica da 

Requerida através da unidade consumidora nº. 6/123851-8, bem como 

notícia que recebeu notificação para pagamento de saldo de recuperação 

de energia derivado de uma perícia realizada no padrão de sua residência, 

na importância de R$ 1.129,91 (um mil cento e vinte e nove reais e noventa 

e um centavos). Afirma que, não está de acordo com a referida perícia, 

pois não foi solicitado para acompanhar a sua realização, nem tampouco 

notificado. Aduz ainda, que através do Procon Municipal, a empresa 

requerida informou que após a realização da perícia foi feita uma tentativa 

de notificação do consumidor/requerente, o qual recusou-se a receber, 

alegando que assim decorreu o prazo para contestação à revelia. Por sua 

vez, alega que realmente negou-se a receber a notificação, visto que 

desconhecia do que se tratava e que não concorda com a solução 

apresentada pela Requerida, ou seja, cobrança de recuperação de 

energia, uma vez que alegam “medidor com tampa perfurada/quebrada”, 

quando da perícia realizada. Por fim, alega que diante da arbitrariedade 
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não lhe restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Juntou 

documentos com a exordial. A audiência de conciliação realizada em 

26.06.2019 – Id. 21158834, restou infrutífera a tentativa de acordo entre 

as partes. Em defesa, Id. 21318653, a Requerida, em suma contesta pela 

regularidade da cobrança tendo em vista que foi realizada a inspeção no 

medidor da UC 6/123851-8 através do Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 

628841 datado de 03.10.2017, o qual foi retirado para aferição, conforme 

consta das fotos anexas, Id. 21318666 e sendo posteriormente detectado 

irregularidades, uma vez que o medidor se encontrava com a tampa 

blindada de proteção serrada, conforme verifica-se do laudo do INMETRO, 

Id. 21318653. Contesta ainda que desta aferição no medidor o Requerente 

foi devidamente notificado através do Agendamento de Avaliação Técnica 

de Medidor n. 276626 datado de 03.10.2017, bem como do Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº. 628841, datado de 03.10.2017, no entanto se 

recusou a assinar a notificação. Contesta mais, que o Requerente também 

foi cientificado através da Carta ao Cliente e Demonstrativo de cálculo de 

recuperação de consumo Termo de Ocorrência nº. 628841, Id. 21318658, 

assim contesta que procedeu dentro das normas estabelecidas pela 

Resolução 414/2010 da ANEEL. Ainda na contestação a parte junta o 

extrato consumo do cliente, Id. 21318661 e fotos do medidor Id. 21318666 

e, contesta mais pela inexistência da indenização pelos danos morais, vez 

que agiu dentro do exercício regular do seu direito. Na contestação a parte 

faz pedido contraposto para que o Requerente seja compelido ao 

pagamento no valor de R$ 1.129,91 (um mil cento e vinte e nove reais e 

noventa e um centavos), e ao final pela improcedência da ação. Por sua 

vez, o Requerente impugnou a contestação, Id. 26384124, e em síntese 

impugna que dentre os documentos que instruem a contestação que as 

imagens apresentadas no Id. 21318666, demonstram que a tampa do 

medidor se encontra em perfeito estado, sem furo ou quebrada, diferente 

do que dispõe a carta ao cliente, impugna ainda que a Requerida não 

notificou o autor de todos os atos, atinentes a apuração de irregularidade 

no medidor, conforme consta da Resolução 414/2010 da Annel, e ao final 

reitera os termos da exordial pela procedência da ação. Pois muito bem. 

Em relação ao aspecto formal do procedimento administrativo, que 

redundou na imposição da cobrança ora questionada judicialmente, vejo 

que, conforme os ditames da Resolução 414/2010 -ANEEL, houve a 

intimação do Requerente, através da Carta ao Cliente 2ª via (Id. 

21318658); pelo Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor nº. 

276626 datado de 03.10.2017 (Id. 21318678) e ainda Termo de Ocorrência 

e Inspeção nº. 628841, juntado aos autos Id. 21318678, informando da 

inspeção, o que possibilitou o exercício de sua defesa. Por fim, deve-se 

anotar que no Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 628841, datado de 

03.10.2017, hora 16h:10min, com todos os dados necessários, consta-se 

que “o medidor retirado para aferição conforme fotos em anexo, medidor 

com tampa serrada” (Id. 21318678), bem como do Agendamento de 

Avaliação Técnica de Medidor nº. 276626 datado de 03.10.2017 (Id. 

21318678), ambos constam que o autor se recusou a assinar. Logo, 

tem-se que a Requerida seguiu o procedimento descrito na Resolução 

414/2010, ANEEL, artigos 129 e art. 133 e parágrafos, não se podendo 

mencionar em nulidade, motivo por que improcede a alegação de 

não-observância da norma e consequente vício procedimental. Desse 

modo, concluo que a parte Requerida procedeu de acordo com as normas 

descritas na Resolução 414/2010, para aferição do medidor da UC 

6/123851-8, e neste caso através da inspeção no medidor foi constatado 

a irregularidade, conforme laudo nº. 017909/2017 datado de 22.11.2017, 

INMETRO/IPEM/MT Assim, observa-se que aferição do medidor foi 

realizada por laboratório, qual seja pelo INMETRO/IPEM-MT, conforme 

consta no laudo, anexo Id. 21318673, cumprindo-se o artigo 2º, inciso I, da 

Resolução 414/2010, do qual dispõe que: “Aferição de medidor pode ser 

verificada pela distribuidora, na unidade consumidora ou em laboratório de 

valores indicados por um medidor e sua conformidade com as condições 

de operação estabelecidas na legislação metrológica. ” Portanto, diante da 

análise dos autos, e da documentação juntada e em especial o laudo nº. 

017909/2017 datado de 22.11.2017 do INMETRO/IPEM/MT, foi constatado 

que o medidor se encontra com a tampa blindada de proteção serrada, 

conforme consta da conclusão do laudo, a qual está assim descrita: “O 

medidor não está de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico 

acima referenciado. O medidor encontra-se com a tampa blindada de 

proteção serrada. Invólucro: 0293313 Número de Série do Padrão 

66083-0.10 Certificado de Calibração: Dimel CC-010/2014” Sendo assim 

observa-se que de fato houve a irregularidade, no medidor, e, 

consequentemente o consumo é devido, ou seja, a recuperação de 

consumo não medido torna-se devida pelo consumidor, do qual utilizou-se 

da energia, porém a mesma não foi computada devido a irregularidade 

apontada no laudo do INMETRO. Neste sentido colhe-se dos julgados 

abaixo transcritos: EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – FATURA EVENTUAL – IRREGULARIDADE DO SISTEMA DE 

MEDIÇÃO – FRAUDE COMPROVADA POR LAUDO DO INMETRO – 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – PREVISÃO EM RESOLUÇÃO DA 

ANEEL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Os atos praticados no exercício regular de 

direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código 

Civil. Tendo sido encaminhada notificação para o endereço da parte 

Recorrente para participar da vistoria, bem como tendo o Laudo sido 

elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, não 

prospera a alegação de prova unilateral, posto que se trata de órgão 

oficial e, portanto, imparcial. É devida a cobrança de recuperação de 

consumo quando a concessionária de energia elétrica comprova, através 

de laudo elaborado por laboratório credenciado pelo INMETRO, problemas 

no medidor. Havendo comprovação de defeito no medidor e no registro do 

consumo é devido o consumo registrado posteriormente, posto que 

sanado o defeito. Age no exercício regular de direito a concessionária 

que, após constatação de defeito no medidor, recupera o consumo, 

segundo as normas da ANEEL, bem como inscreve o nome do consumidor 

nos órgãos de proteção ante a inadimplência, não havendo se falar em ato 

ilícito. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT: N.U 

1001442-36.2018.8.11.0045, Turma Recursal, Lucia Peruffo, Turma 

Recursal Única, Julgado em 23.07.2019, publicado no DJE 24.07.2019) 

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO 

DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURA 

DEVIDA – JUNTADA DE TOI ASSINADO PELO CONSUMIDOR – LAUDO 

ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – LEGALIDADE DO 

PROCEDIMENTO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O registro irregular do real consumo 

pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a 

concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que 

dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do 

enriquecimento sem causa. Comprovada a irregularidade no sistema de 

medição mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual 

fora confeccionado na presença do consumidor, não há se falar em 

prática de ato ilícito pela recorrida, pois age a concessionária de energia 

no exercício regular de seu direito, ainda mais quando segue as normas 

da ANEEL. Não restando comprovada a existência de ato ilícito de rigor a 

improcedência da pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (TJMT: N.U 1000653-52.2018.8.11.0040, Turma Recursal, 

Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, julgado em 26.11.2019, publicado no 

DJE 28.11.2019) EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO N. 

456/2000 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO MEDIDO. 

LEGALIDADE. CUSTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO. FATURA ILÍQUIDA. (...) AUTORIA DA 

IRREGULARIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. A razão da cobrança 

é o efetivo consumo de energia que fora registrado erroneamente em 

prejuízo à concessionária, desimportante a autoria da irregularidade 

constatada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Apelação Cível nº 70053510517, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, 

Julgado em 05/07/2013) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA 

EM NOME DE TERCEIRO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. (...) DESVIO DE 

ENERGIA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. CÁLCULO FEITO COM 

BASE NO MAIOR CONSUMO. Comprovada a ocorrência de irregularidade 

no medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade do 

consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro 

dela se aproveitasse. Art. 72, IV, b, da Resolução nº 456/00 da ANEEL. 

Precedentes do TJRGS. (...) Apelação a que se nega seguimento. 

(Apelação Cível Nº 70055275804, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado 

em 01/07/2013) Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Requerente em face 

da Requerida, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. Quanto ao 

PEDIDO CONTRAPOSTO, estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, bem como 
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pela condenação do Requerente ao pagamento da importância de R$ 

1.129,91 (um mil cento e vinte e nove reais e noventa e um centavos), 

valor que será acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária 

pelo INPC-IBGE, ambos a partir da citação. Outrossim, por constar dos 

autos a nomeação do advogado dativo, o Dr. Rodrigo Binotto Pereira – 

OAB/MT 14.396-A, (Id. 21425720), e ainda a sua aceitação na defesa do 

Requerente, (Id. 26164302), e, mais por constar dos autos que o causídico 

prestou seus serviços ao Requerente apresentando a impugnação à 

contestação, Id. 26384124, tenho por bem ARBITRAR os honorários em 2 

(duas) URH - Unidade Referencial de Honorários, dos quais serão 

suportados pelo Estado, referente aos serviços prestados na defesa do 

Requerente, bem como DETERMINO que a secretaria expeça a CERTIDÃO 

de Honorários Advocatícios para o referido advogado. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto o Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000235-69.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA KUMBIER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA MARIA MARIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000235-69.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA 

KUMBIER EXECUTADO: EDINEIA MARIA MARIS Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação de cobrança ajuizada por Aline Ferreira de Oliveira Kumbier em 

face de Edineia Maria Maris, devidamente qualificadas nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que foi proferida a r. sentença de 

procedência em 31.01.2018 (Id. 11560748), onde por sua vez a parte 

Executada foi condenada a pagar a Exequente a quantia de R$ 7.865,00 

(sete mil oitocentos e sessenta e cinco reais), sem interposição de 

recursa, a r. sentença transitou em julgado em 05.04.2018, Id. 12556804. 

Por sua vez, a parte Executada foi intimada para cumprir a r. sentença, Id. 

13276910, contudo deixou transcorrer o prazo, Id. 13772279. Por 

conseguinte, a Exequente se manifestou requerendo o prosseguimento do 

feito, com a aplicação de multa no percentual de 10% sobre o valor do 

débito, mediante expedição de mandado de penhora, conforme certidão, 

Id. 13772279, deferido o pleito, Id. 17898600. Foram expedidos mandados 

com a finalidade de penhora, avaliação e intimação, este restou 

prejudicado por não encontrar bens em nome da Executada, conforme 

certidão do oficial de justiça (Id. 20304857). Posteriormente, a parte 

Exequente fora intimada, Id. 20499929 para se “manifestar nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, com a finalidade de indicar bens passíveis de 

penhora de propriedade da devedora ou requerendo o que for de direito, 

sob pena de arquivamento do feito” Id. 20306765. Ato contínuo a 

Exequente se manifestou, conforme certidão lavrada nos autos, Id. 

20501017, pleiteando o cumprimento de sentença através de tentativa de 

penhora online, através do CPF n. 970.585.561-72 da Executada, em 

razão de não ter obtido êxito na penhora de bens através do Oficial de 

Justiça. Deferido o pleito, Id. 21749012, restou a penhora via sistema 

Bacenjud negativa (Id. 25890347) por não encontrar bens em espécie 

para serem penhorados no CPF/conta da Executada, posteriormente, 

intimada a se manifestar a Exequente (Id. 26890138), quando a penhora 

negativa, esta deixou transcorrer o prazo in albis, Id. 27254266. Pois muito 

bem, considerando que a Exequente não se manifestou, para requerer o 

que entender de direito, para no caso indicar outros bens passíveis de 

penhora de propriedade da devedora, de modo a viabilizar o cumprimento 

da sentença proferida no Id. 11560748, permanecendo inerte, resta a este 

juízo a decisão de determinar o arquivamento dos autos, razão pela qual já 

foram tomadas medidas para satisfação do cumprimento da sentença, 

todas sem êxito. Assim não podendo o juízo impulsionar a marcha 

processual, quando no caso ausente o interesse da Exequente. Neste 

sentido, não encontrando a devedora ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, 

abaixo transcrito: § 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: 

“A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, com título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do 

exposto, JULGO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 

do NCPC c.c. o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções 

de título judicial, conforme Enunciado 75 do FONAJE. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000332-98.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. B. D. F. (REQUERENTE)

EDIELMA LOPES BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000332-98.2019.8.11.0034. REQUERENTE: EDIELMA LOPES BATISTA, E. 

V. B. D. F. REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos Fundamento e Decido. 

Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL proposto por Edielma Lopes 

Batista e E.V.B.F, objetivando levantamento de valor em nome do de cujus 

Sr. José Nilton Araújo de Farias, CPF 701774.031-95, em face da morte do 

mesmo. Aduz na inicial que o de cujus deixou a quantia de R$ 998,00 

(novecentos e noventa e oito reais), proveniente do saldo de abono, junto 

a Caixa Econômica Federal, conforme consta do extrato anexo, Id. 

20900831 Alega mais que diante dos valores, não lhe restou outra 

alternativa a não ser ajuizar a presente ação, pleiteando a expedição de 

Alvará Judicial. Com a exordial acostou os documentos comprobatórios 

das alegações invocadas, são eles: · Extrato de conta; · Certidão de óbito; 

Posteriormente, houve despacho com a finalidade de oficializar o INSS 

para que autarquia informe acerca da existência de eventuais 

beneficiários do de cujus, bem como intimação as Requerentes para juntar 

aos autos declaração de anuência dos demais herdeiros, se houver, com 

o pedido inicial. Compulsando os autos, observo que o INSS, informou a 

este juízo que o Sr. José Nilton Araújo de Farias e instituidor do benefício 

de pensão por morte sob nº. 181.822.999-1, apenas possui como 

dependente a filha E.V.B.F. Por sua vez, no Id. 25391662 consta 

certificado que a Requerente Edielma, ratificou os termos da certidão de 

óbito do falecido José Nilton Araújo de Farias, declarando que a sua filha 

E.V.B.F, é a única herdeira do falecido. Segundo a Lei nº 6.858/80, 

regulamentada pelo Decreto nº. 85845/81, os dependentes ou herdeiros 

poderão requerer alvará judicial “para saque de quantias” deixadas pelo 

falecido, sem a necessária abertura de inventário. Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 
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arrolamento. Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. Sendo assim, constando dos autos que a requerente E.V.B.F é 

herdeira do de cujus, conforme consta dos autos, entendo que a 

Requerente faz jus pela expedição do Alvará Judicial. Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido inicial e, de conseguinte, DEFIRO e AUTORIZO a autora a proceder 

ao levantamento por meio de Alvará Judicial referente ao valor de R$ 

998,00 (novecentos e noventa e oito reais), proveniente do saldo de 

abono, com suas atualizações, junto a Caixa Econômica Federal, dos 

direitos reconhecidos pela Lei n.º 6.858/80, do referido crédito depositado 

em nome de José Nilton Araújo de Farias para a autora, através dos dados 

indicados pela própria autora na exordial. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010035-36.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE PECAS BOY MOTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DA SILVA DINIZ E ANDRADE TUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

8010035-36.2016.8.11.0034. EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE PECAS 

BOY MOTOS LTDA - ME EXECUTADO: DA SILVA DINIZ E ANDRADE 

TUNES Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação de execução de título extrajudicial 

ajuizada por Distribuidora de Peças Boy Motos Ltda.-ME em face de Da 

Silva Diniz e Andrade Tunes, devidamente qualificadas nos autos. Aduz 

na inicial que a parte Exequente é credora da Executada na quantia de R$ 

3.984,02 (três mil novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos), 

representadas pelas cártulas em anexo, Id. 2437392. Afirma que não 

recebeu o valor de forma administrativa e não restou alternativa a não ser 

ajuizar a presente ação. Com a inicial juntou documentos. Proferida 

decisão para a parte Executada pagar a quantia de R$ 3.984,02 (três mil 

novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos), no prazo de 03 

(três) dias, Id. 2437420, esta deixou transcorrer o prazo in albis, conforme 

consta na certidão, Id. 5066655. Por sua vez, em razão do não pagamento 

a Exequente se manifestou no sentido da penhora on line do valor 

atualizado de R$ 5.239,73 (cinco mil duzentos e trinta e nove reais e 

setenta e três centavos), Id. 8089283, no sistema Bacenjud, sendo, pois, 

deferida no Id. 9138052, no entanto referida penhora no Bacenjud, restou 

negativa, conforme consta no Id. 11107431. Ato contínuo a Exequente 

manifestou pela penhora no sistema Renajud, Id. 12554265, a qual foi 

realizada, porém restou prejudicada por não haver veículos a serem 

penhorados, Id. 24402932. Posteriormente, houve certidão de 

impulsionamento nos autos com a finalidade do advogado da Exequente 

“no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos especificados, sobre o 

teor da restrição judicial sobre veículos automotores (Id. 24402932), que 

retornou sem resultados ou requerendo o que entender de direito”, Id. 

24403556. No entanto, a Exequente deixou transcorrer o prazo in albis, Id. 

24791805, quanto a requerer o que entender de direito nos autos, para no 

caso indicar outros bens passíveis de penhora de propriedade da 

Executada, de modo a viabilizar a execução extrajudicial, permanecendo 

inerte. De mais a mais, consta dos autos que várias foram as tentativas de 

realizar a penhora do valor da execução, porém todas restaram 

infrutíferas, não encontrando bens a serem penhorados. Pois muito bem, 

considerando que a Exequente não se manifestou, para requerer o que 

entender de direito, para no caso indicar outros bens passíveis de 

penhora de propriedade da devedora, de modo a viabilizar o cumprimento 

da sentença proferida no Id. 11560748, permanecendo inerte, resta a este 

juízo a decisão de determinar o arquivamento dos autos, razão pela qual já 

foram tomadas medidas para satisfação do cumprimento da sentença, 

todas sem êxito. Assim não podendo o juízo impulsionar a marcha 

processual, quando no caso ausente o interesse da Exequente. Neste 

sentido, não encontrando a devedora ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, 

abaixo transcrito: § 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: 

“A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, com título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do 

exposto, JULGO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 

do NCPC c.c. o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções 

de título judicial, conforme Enunciado 75 do FONAJE. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000165-52.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCONE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000165-52.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: ANTONIO MARCONE DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de obrigação de fazer (cumprimento 

de preceito fundamental c.c. pedido de antecipação de tutela específica 

c.c. indenização por danos morais, interposta por Antônio Marcone de 

Oliveira em desfavor de UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, 

devidamente qualificados nos autos. Compulsando os autos verifico que 

foi proferida sentença de parcial procedência em 19.02.2019 – Id. 

17251525, onde por sua vez a parte Requerida foi condenada a 

indenização de títulos morais, bem como foi determinado a Requerida 

proceder com a realização do tratamento ao Exequente. Em razão da r. 

sentença de parcial procedência a Executada interpôs Recurso Inominado 

(Id. 18376096) da r. sentença. Contrarrazões pela parte Exequente, Id. 

18765352. Por sua vez, a Turma Recursal Única, manteve na íntegra a r. 

sentença e ainda condenou a Executada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios dos quais foram fixados em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, Id. 21914953/21914957. 

Dessa decisão, não houve recurso, a qual transitou em julgado em 

19.07.2019, Id. 21914958. Com o retorno dos autos da segunda instância, 

houve decisão para as partes se manifestarem, Id. 2196535, sendo, pois, 

intimadas da referida decisão. Posteriormente, o Exequente requereu o 

cumprimento da r. sentença, Id. 24215062 e 24463449. Ato contínuo, a 

parte Executada cumpriu com a determinação imposta na r. sentença a 

qual foi mantida pelo r. acordão, efetuando o depósito judicial referente a 

indenização e aos honorários advocatícios, conforme comprovante 

judicial, Id. 24831553. Em análise aos autos, observo que a parte 

Executada efetuou o pagamento da indenização, bem como dos 
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honorários sucumbenciais imposto no r. acordão, conforme observa-se do 

comprovante de pagamento datado de 08.10.2019 e juntado aos autos em 

10.10.2019, Id. 24831553. Dessa forma, constando dos autos que houve o 

cumprimento da r. sentença a qual foi confirmada no r. acordão, sendo 

que os valores depositados em juízo, conforme consta do comprovante de 

depósito judicial, anexo aos autos, Id. 24831553, não foi questionado pela 

parte Exequente, deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral da 

obrigação. Desta feita, proceda-se ao necessário para o levantamento do 

Alvará Judicial, referente ao valor depositado nos autos ao Exequente. 

Posto isso, desnecessárias outras considerações e com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a 

presente Ação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-09.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN LOPES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000185-09.2018.8.11.0034. REQUERENTE: EDIVAN LOPES BATISTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 26101635, com 

documentos (gravação – Id. 26102141 e faturas – Id. 26101638, dentro do 

prazo legal – Id. 26142367, e por sua vez o Requerente impugnou, Id. 

26370391, no prazo – Id. 26373729. Das preliminares. Da ausência de 

consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito, quanto a 

este indefiro o pleito da juntada aos autos do comprovante original do 

extrato de negativação, por excesso de burocracia que não coaduna com 

o princípio da celeridade e simplicidade que regem os processos em 

tramite no Juizado Especial. Da necessidade de perícia espectrográfica e 

consequente incompetência do Juizado Especial. O Requerente arguiu em 

preliminar pela incompetência do juizado especial, em razão da 

necessidade de perícia, prova está incompatível com o rito do juizado 

especial. Todavia, em análise a gravação, verifica-se que a parte 

Requerente, confirma seus dados pessoais, e ainda pede para que o 

boleto seja encaminhado ao correio da cidade de Dom Aquino, para a 

contratação dos serviços oferecidos pela Requerida, dos quais esses 

dados são os mesmos contidos na exordial, tais como nome e CPF e ainda 

confirma seu telefone. Logo, não merece guarida tal assertiva tendo em 

vista que as provas contidas nos autos são suficientes para a formação 

de convencimento do juízo, portanto rejeito a alegação de incompetência 

do Juizado Especial para processar e julgar o feito. Não havendo mais 

preliminares, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito. Trata-se de 

Ação anulatória de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. 

indenização por danos morais ajuizada por Edivan Lopes Batista em face 

de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificados nos autos. 

Em síntese, alega que teve seu nome e CPF indevidamente negativados em 

13.03.2016 no valor de R$ 105,88 (cento e cinco reais e oitenta e oito 

centavos), referente ao contrato 0255714555, nos órgãos de restrição ao 

crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, para 

comprovar anexa, o extrato SPC Brasil, emitido por informações 

c o n f i d e n c i a i s  a t r a v é s  d o  s i t e 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressao/imprimirReportLaction?

imprimirHeader=true&indice=0, datado de 03.05.2018, Id. 13172347. Aduz 

em sua exordial que a referida restrição está lhe causando transtornos e 

que não pode efetivar compras no crediário, e ainda afirma que 

desconhece da referida dívida, bem como que não recebeu nenhuma 

notificação extrajudicial sobre a restrição. Alega mais que diante da 

arbitrariedade da Requerida não restou alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda, para pleitear a inexistência do débito e a indenização 

por danos morais. Com inicial trouxe documentos. Realizada a audiência 

de conciliação em 06.11.2019 – Id. 25872819, a qual restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 26101635, a 

Requerida, em preliminar arguiu pela ausência de consulta extraída no 

balcão dos órgãos de proteção ao crédito. E, no mérito, pela ausência de 

tentativa de resolver de forma administrativa, e ainda pela impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, e em suma contesta pelo exercício regular 

do direito, pelo fato da parte ter autorizado a migração de sua linha 

telefônica nº. 66 99975 9588 do sistema pré-pago para o pacote de 

serviços Smartvivo controle 200MB, o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais. E, para comprovar anexa print de telas sistêmicas no 

contexto da contestação; gravação onde a parte confirma os seus dados 

pessoais e ainda confirma a contratação dos serviços oferecidos pela 

Requerida e mais faturas, Id. 26101638. Contesta mais, que o Requerente 

pagou normalmente pela fatura do mês de setembro de 2015, no entanto 

ficou inadimplente pelas faturas dos meses de outubro; novembro e 

dezembro de 2015, no valor de R$ 105,88 (cento e cinco reais e oitenta e 

oito reais), e ainda contesta que as faturas foram entregues no endereço 

informado pelo autor. Ainda contesta, pela litigância de má-fé, em razão do 

autor alterar a verdade dos fatos e ainda faz pedido contraposto para o 

Requerente ser compelido ao pagamento no valor de R$ 105,88 (cento e 

cinco reais e oitenta e oito reais), e ao final pela improcedência da ação. O 

Requerente por sua vez, impugnou, Id. 26370391, pela necessidade de 

realização de perícia espectrográfica, e mais pelo fato da Requerida não 

trazer nenhum documento que comprove a existência contratual e a 

legitimidade do débito entre as partes. Impugna mais, os documentos por 

terem sido produzidos de forma unilateral, bem como pela inexistência de 

litigância de má-fé e do pedido contraposto, e ainda pela inaplicabilidade da 

súmula 385 do STJ pelo fato de ser a única restrição em imposta em nome 

do autor, e também impugnação pela ausência de notificação, e ao final 

pelo julgamento antecipado da lide e pela procedência da ação. 

Examinando o conjunto probatório, observa-se da gravação, anexa aos 

autos, Id. 26102141, que a parte autora confirma os seus dados pessoais 

tais como: o seu nome; data de nascimento (03.08.1996) e o seu CPF 

(057.091.471-09), para a contratação dos serviços oferecidos pela 

Requerida e ainda informa número de telefone para contato 66 99132385. 

Observa-se mais, que o autor além de confirmar que todos os seus dados 

são verdadeiros ainda confirma a contratação do plano, bem como 

questiona a atendente sobre o plano, contratado de “Smartvivo controle 

200MB no valor mensal e fixo de R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa 

e nove centavos) e cobrados nas faturas nos dias 21 de cada mês....”, 

referente a contratação dos serviços oferecidos pela Requerida na linha 

telefônica nº. 66 99789588. Destaco mais que, a demonstração de que o 

autor efetuou o pagamento de faturas anteriores, conforme verifica-se 

dos prints das telas sistêmicas, comprovam que houve a existência de 

relação jurídica entre as partes, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Assim válidos são os documentos apresentados pela 

Requerida, onde por sua vez demonstra claramente que houve a 

contratação dos serviços. Por conseguinte, não consta dos autos notícia 

de furto e ou perda dos documentos cíveis do Requerente, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de 

fraude. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes. Assim, não há o que falar 

da inexistência da contratação, muito menos em indenização a título de 

danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

parte Requerida. Deste modo, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Dessa forma, 

havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 
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morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Portanto, 

não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, 

ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, o Requerente agiu, irrefutavelmente, 

de má-fé, ao ingressar com Ação anulatória de negócio jurídico c.c. 

inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Logo, restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, quanto a 

alegação de ausência de notificação referente a não comunicação prévia 

da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da futura 

inscrição restritiva, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito, consoante a Súmula 359 do 

STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Diante 

disso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO pelo não acolhimento 

das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. E, na forma e 

fundamentação supra, pela condenação do Requerente a pena de 

litigância de má-fé no valor equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), a 

serem revertido em favor da Requerida, na forma do artigo 81, do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, a Requerente ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, verba que será paga em benefício dos Procuradores da 

Requerida. Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela 

PROCEDÊNCIA, para condenar o Requerente ao pagamento do valor de R$ 

105,88 (cento e cinco reais e oitenta e oito centavos), do qual será 

acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, 

ambos a partir da inadimplência. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão do Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-92.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000410-92.2019.8.11.0034. REQUERENTE: KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 23743886, dentro do prazo legal, porém não houve 

impugnação, conforme consta da certidão de decurso de prazo, Id. 

25991565. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação obrigação de fazer 

c.c. danos morais c.c. antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por Karla 

Fainina Freitas Campos em desfavor de Boa Vista Serviços S.A., já 

qualificadas nos presentes autos. Sustenta a parte Requerente que seus 

dados foram inseridos indevidamente no cadastro de inadimplentes e 

incluídos em 07.03.2019 no valor de R$ 1.516,56 (um mil e quinhentos e 

dezesseis reais e cinquenta e seis centavos). E, para comprovar junta o 

extrato Serasa Experian, emitido através do atendimento ao consumidor 

em 25.07.2019, Id. 22111198. Alega mais, que desconhece do valor 

negativado do qual está lhe causando transtornos, pois não pode realizar 

aquisição parcelada de um bem móvel junto a lojas populares, em razão da 

restrição a qual foi lhe imposta. Afirma ainda, que várias foram as vezes 

que entrou em contato com a Requerida, bem como nos telefones, no 

entanto não souberam informar o número do contrato e nem tampouco os 

dados, apenas lhe informaram que a suposta dívida tratava com a 

empresa Ponto Frio, e que possuía a data de 2005, e a qual estaria 

prescrita e não deveria ter sido incluída no rol de inadimplentes, assim 

afirma que por não ter obtido êxito e que das arbitrariedades, não restou 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Com a exordial juntou 

documentos. Realizada a audiência de conciliação em 11.09.2019, Id. 

23810148, restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em 

defesa – Id. 23743886, a Requerida, em preliminar contesta pela 

ilegitimidade ad causam para figurar no polo passivo, uma vez que não 

guarda relação com as alegações e os documentos que instruem a inicial, 

haja vista que o documento juntado pela autora se trata de documentos 

originário de entidade arquivista diversa, sendo, pois, da empresa Serasa 

Experian. Contesta mais, pela ilegitimidade ao fato que a autora não traz 

aos autos nenhum documento que comprova estar inscrita indevidamente 

pela Boa Vista Serviços – administradora do serviço SCPC. E, contesta 

ainda pela ilegitimidade da Requerida quanto à origem da dívida discutida 

na presente demanda, por não haver relação jurídica entre a autora e a 

Requerida. E, no mérito pela improcedência da ação, uma vez que o débito 

gerado no extrato apresentado nos autos, origina-se de outra empresa 

mantenedora do cadastro de inadimplentes, qual seja Serasa Experian, 

sendo esta a responsável pela comunicação prévia a autora. Contudo, a 

parte Requerente não impugnou a contestação. Compulsando os autos, 

observo que razão assiste a Requerida, uma vez que no extrato 

apresentado pela Requerente, consta a empresa Serasa Experian, sendo 

a mantenedora das restrições impostas, referente as credoras Telefônica 

Brasil S.A. (R$ 455,03 – 07.07.2017 e R$ 104,16 – 04.10.2016) e Espaço 

Corpo 0001 MT Cuiabá (R$ 563,00 – 29.08.2017), logo sendo parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. Ante o exposto, 

JULGO pelo reconhecimento da ILEGITIMIDADE PASSIVA da Requerida, e, 

com amparo no Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente reclamação. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81673 Nr: 1002622-39.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO RODRIGUES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso de prazo para parte requerido (a ), conforme 

certidão de fls.30, bem como a não manifestação da parte autora, intimada 

as fls. 31, impulsiono os autos conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85042 Nr: 1815-37.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 6ª DELEGACIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT 19534/O

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Requerida para 

acostar nos autos do Processo o comprovante do cumprimento da 

Transação Penal homologado em Termo de Audiência, de fls. 13.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001373-38.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DAMARAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001270-31.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RENI DE FATIMA VICENTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000430-21.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIAO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

REBERSON CRACCO FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA COMARCA DE MATUPÁ (DEPRECANTE)

Juízo da Vara Unica de Guarantã do Norte MT (DEPRECADO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB: MT4427-O e JEAN CARLOS ROVARIS 

OAB: MT12113-O, para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuarem o depósito 

da complementação da diligência, na importância de R$ 1.300,00 (Um Mil e 

Trezentos Reais), para suprir as diligências efetivadas junto ao Mandado, 

à serem recolhidas pela Guia disponibil izada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando o Oficial WILLIAM GABALDO para recebimento dos valores, 

tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ, devendo ser 

comprovado nos Autos o depósito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000528-06.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CESAR VIEIRA BRINQUEDO (EXECUTADO)

TAHIS DIAS DE ARAUJO (EXECUTADO)

CIRLENE MAGALHAES DE SA SOUZA (EXECUTADO)

PAULO FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar interesse dando prosseguimento do feito, 

no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36207 Nr: 2325-83.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimas Arruda de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores 

referentes aos honorários sucumbenciais, conforme requisitado pelo 

causídico.

No mais, intime-se o causídico do autor quanto ao teor da certidão de fls. 

144, que noticia o falecimento do autor, para que efetue a habilitação de 

herdeiros nos autos.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação, arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88520 Nr: 1616-72.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celmira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Efetivada a liberação do valor referente à requisição de pequeno valor 

(RPV) pertencente à parte autora e/ou causídico, intime-se pessoalmente 

a parte exequente a fim de que tome conhecimento acerca da 

transferência do montante para a conta de seu advogado. No ato de 

intimação pessoal, deverá o oficial de justiça esclarecer que a parte 

deverá procurar seu advogado para receber o valor a ela destinado.

Intime-se, ainda, o patrono da parte autora para que apresente, no prazo 

de 30 (trinta) dias, recibo de pagamento à parte exequente.

Inclua-se o nome da parte autora no edital de publicação de alvarás 

previdenciários liberados.

 Expeça-se o edital contendo o nome das partes e encaminhe-se à 

imprensa local para divulgação, nos mesmos moldes em que são 

realizadas as intimações para audiência, omitindo-se os valores liberados.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118832 Nr: 4662-30.2018.811.0087

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 459 de 569



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdC, VMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na inicial, a exequente postulou pelo recebimento das seguintes 

despesas: (a) R$ 560,86 referente a despesas extraordinárias vencidas 

antes de três meses anteriores ao ajuizamento da ação; (b) R$ 137,48 

referente a despesa extraordinária vencida no mês de ajuizamento da 

ação; (c) R$ 2.312,75 referente às pensões alimentícias dos dois meses 

anteriores ao ajuizamento da ação.

Após, juntou comprovante de despesas médicas ocorridas após o 

ajuizamento da ação, requerendo o recebimento de R$ 485,00.

Por sua vez, o requerido efetuou o pagamento de R$ 1.128,00, e aportou 

recibos de R$ 500,00 e R$ 850,00.

A exequente requereu a inclusão das pensões vencidas durante o trâmite 

da ação (15.11.2018 e 15.12.2018), no valor de R$ 1.908,00, e informou 

que o executado pagou R$ 1.750,00.

 Posteriormente, a exequente informou que o executado efetuou novos 

pagamentos, encontrando-se pendente o valor de R$ 1.658,00.

De tal montante, R$ 560,86 referem-se a despesas vencidas antes dos 

três meses anteriores ao ajuizamento da ação, o que demanda execução 

sob o rito de expropriação.

Considerando que o executado veio quitando a maioria da dívida durante a 

ação, antes de decretar a prisão civil, intime-o para em 3 (três) dias 

efetuar o pagamento do valor atualizado da dívida, a ser depositado na 

conta informada pela exequente às fls. 44.

Decorrido o prazo sem o pagamento, voltem-me imediatamente conclusos 

para decretação de prisão.

Ressalta-se que o valor que acarretará a prisão do executado refere-se a 

R$ 1.097,14 e demais parcelas que se vencerem no curso da demanda, 

sendo que, não havendo o pagamento de R$ 560,86 referente às demais 

parcelas pendentes, deverá a exequente ajuizar cumprimento de sentença 

referente a elas, pelo rito de expropriação.

No mais, defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos 

valores, conforme requisitado pela causídica.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30770 Nr: 2240-68.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espolio de Maria das Dores Nunes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Efetivada a liberação do valor referente à requisição de pequeno valor 

(RPV) pertencente à parte autora e/ou causídico, intime-se pessoalmente 

a parte exequente a fim de que tome conhecimento acerca da 

transferência do montante para a conta de seu advogado. No ato de 

intimação pessoal, deverá o oficial de justiça esclarecer que a parte 

deverá procurar seu advogado para receber o valor a ela destinado.

Intime-se, ainda, o patrono da parte autora para que apresente, no prazo 

de 30 (trinta) dias, recibo de pagamento à parte exequente.

Inclua-se o nome da parte autora no edital de publicação de alvarás 

previdenciários liberados.

 Expeça-se o edital contendo o nome das partes e encaminhe-se à 

imprensa local para divulgação, nos mesmos moldes em que são 

realizadas as intimações para audiência, omitindo-se os valores liberados.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31295 Nr: 203-34.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes da Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Freitas Queiroz - 

OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Efetivada a liberação do valor referente à requisição de pequeno valor 

(RPV) pertencente à parte autora e/ou causídico, intime-se pessoalmente 

a parte exequente a fim de que tome conhecimento acerca da 

transferência do montante para a conta de seu advogado. No ato de 

intimação pessoal, deverá o oficial de justiça esclarecer que a parte 

deverá procurar seu advogado para receber o valor a ela destinado.

Intime-se, ainda, o patrono da parte autora para que apresente, no prazo 

de 30 (trinta) dias, recibo de pagamento à parte exequente.

Inclua-se o nome da parte autora no edital de publicação de alvarás 

previdenciários liberados.

 Expeça-se o edital contendo o nome das partes e encaminhe-se à 

imprensa local para divulgação, nos mesmos moldes em que são 

realizadas as intimações para audiência, omitindo-se os valores liberados.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110019 Nr: 2948-69.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Sabemi Seguradora 

SA/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Martins Mansur - 

OAB:OAB/RJ 113.786, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3.056-OAB /MT

 Intimação do (a) advogado (a) Juliano Martins Mansur (SABEMI 

SEGURADORA) conforme síntese da decisão que segue: "[...] Com 

fundamento nos arts. 6º e 10º do CPC, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide [...]".

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000021-04.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

Secretaria Municipal de Cultgura e Turismo de Guiratinga/MT 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Vistos etc. Considerando o teor da Portaria 0127/2019/DPG que designou 

o Defensor Público Dr. Daniel Rodrigo de Souza Pinto para a 1ª Vara 

Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, conforme oficio nº 

09/2019/DP/MT/GGA e diante da necessidade de nomeação de Advogada 

Dativa para o ato processual, NOMEIO a Drª. Wilmary dos Santos Vilela 

para tanto, ARBITRO em 0,5 URH os honorários advocatícios em favor 

daquele pelos serviços prestados, cujo valor deverá ser executado em 

face do Estado de Mato Grosso. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias 

para o representado constituir advogado nos autos e apresentar os 

memorias sob pena de preclusão. Converto os debates orais em 

memoriais escritos, concedendo o prazo sucessivo de dez dias para cada 

uma das partes apresentarem memoriais, com vista dos autos, a partir da 

presente data. Após, volte-me conclusos para sentença. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 35510 Nr: 83-03.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Gonçalves de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lupércio Crevelaro, Silvia Tânia Ribeiro Moraes 

Crevelaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656-MT, Rodrigo Faria Gardim - OAB:8.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane dos Anjos - 

OAB:SP 227.280, Marcelo Ruli - OAB:135.305-SP, SAMANTA 

FERNANDES PINHEIRO - OAB:316019

 Diante do exposto, ao considerar que o ajuizamento da presente ação 

deu-se somente em 23/01/2015, o reconhecimento da prescrição é medida 

que se impõe, uma vez que vencidas as obrigações em 10/05/2009 e 

30/05/2010.Decido.Ante todo o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, devido a prescrição da pretensão da parte 

autora, nos termos do art. 487, II, do CPC. CONDENO o requerente ao 

pagamento das custas e taxas judiciárias que deverão ser executados 

nos termos estabelecidos no art. 98, §3º do CPC, devido ao fato da parte 

autora ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme decisão de fl. 

61/62.Com o trânsito em julgado desta sentença, o que certificará o 

cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e 

ARQUIVEM-SE estes autos, independentemente de nova determinação. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 17/01/2020. Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42011 Nr: 704-63.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camilla Cardoso Inez de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Araújo Aires do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte exequente através de seu advogado 

para que apresente os dados bancários para expedição de alvará.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58308 Nr: 1667-03.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luís Renato Martins Cunha, Maria Emília Brito 

dos Santos Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Bradesco Vida e 

Previdência S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Carolino dos 

Santos - OAB:MT/ 25617, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA 

JUNIOR - OAB:16330, Thaylane Benevides da Silva - OAB:23479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Rhan da Silva 

Cordeiro - OAB:64389, Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro - 

OAB:14.992-A, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/O, 

Ernesto Borges Neto - OAB:MT8.224-A, Manuela Leite Cardoso - 

OAB:RJ 95223, Renato Chagas Corêa da Silva - OAB:MS 5871, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

aduzidos pelos autores nesta Ação de Cobrança, por consequência, 

extingo o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil. Para isso:DECLARO quitada 

integralmente o saldo devedor oriundo do título mencionado na exordial, 

sendo eles: o Contrato de Empréstimo/ Crédito Rural nº 201705001, 

firmado com o requerido BANCO DO BRADESCO S/A, uma vez que esse 

débito estava garantido pelo seguro prestamista pactuado, sendo, 

portanto, inexistente a obrigação dos autores de pagá-lo. RETROAJO essa 

declaração à data do sinistro, ou seja, ao dia do óbito do segurado 

prestamista Luis Renato Martins Cunha (20 de outubro de 

2018).CONDENO, ainda, os Requeridos, solidariamente, ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina 

o art. 85, §2º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido:INTIME-SE a 

parte REQUERIDA para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) efetuar o 

pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme 

art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ.Quitadas às custas, providencie o 

cancelamento do arresto ou penhora se houver.(...).Após, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 20/01/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59135 Nr: 1973-69.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Afonso Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES RODRIGUES 

LOPES - OAB:84193, Paulo Afonso Rodrigues - OAB:67445-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto Borges Neto - 

OAB:MT8.224-A, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

ação proposta por PAULO AFONSO RODRIGUES em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em 

consequência extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Para isso:1) CONDENO a parte 

Requerida a pagar a autora a importância equivalente a R$7.500,00 (sete 

mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

devidamente atualizado, a partir da data da citação, pela incidência de 

correção monetária pelo IGP-M (FGV), acrescido de juros moratórios no 

percentual de 1% (um por cento) ao mês.2) Considerando a sucumbência 

recíproca, CONDENO a AMBAS as PARTES ao pagamento das custas 

judiciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada polo. 3) 

Quanto aos honorários sucumbenciais, DECLARO compensados os 

pagamentos, ante a sucumbência reciproca, haja vista o julgamento de 

parcial procedência dos pedidos da parte autora.4) INTIME-SE as PARTES, 

para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) efetuarem o pagamento das 

custas finais, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º 

do Provimento 40/2014 CGJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.(...).Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de praxe.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 20/01/2020. Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39828 Nr: 106-12.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bernardo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Roce Onassis - 

OAB:17.933-MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 39828

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.197, na forma do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli
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Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51083 Nr: 2507-47.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Larissa Nasimento de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kairo Rogério Lopes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2507-47.2017.811.0036 (51083)

 Execução de Alimentos

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos promovida pela DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, em benefício do assistido, menor 

impúbere JOÃO MIGUEL NASCIMENTO LOPES, representada por sua 

genitora e guardiã, Sra. Larissa Nascimento de Oliveira, em face de KAIRO 

ROGÉRIO LOPES CARVALHO, todos qualificados.

 Durante o trâmite processual, foi juntado aos autos declaração firmada 

pela representante da parte autora, por meio de sua defesa técnica, 

informando que o executado adimpliu, extrajudicialmente o débito 

perseguido nestes autos, pugnando, ainda, pela extinção do presente 

feito, devido a satisfação da obrigação alimentar (fl. 79).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Diante da comprovação do pagamento, bem como da confirmação da parte 

exequente, de que a parte devedora efetuou o pagamento do débito 

alimentar mencionado na exordial.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução de alimentos, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Considerando que as partes são pobres nos termos da Lei, DEIXO de 

condenar as partes no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se. Intime-se. Publique-se.

Expeça-se o necessário.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

 Guiratinga/MT, 20/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40308 Nr: 1397-62.2007.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Araujo Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Ante o exposto, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 109, 

inciso IV c/c art. 115 do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

réu Victor Araújo Prado em razão da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva.Certificado o trânsito em julgado, encaminhem os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.Sem custas.P.R.I.CGuiratinga– 

MT, 20/01/2020.Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59917 Nr: 2277-68.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Fernandes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE A UNIFICAÇÃO E CÁLCULO de 

unificação/liquidação da pena, abrindo-se vista dos autos a acusação e 

defesa para manifestação diretamente no Sistema SEEU, vez que a 

presente execução já se encontra devidamente cadastrada no sistema 

próprio e;Após considerando que os presentes autos já foram 

digitalizados e devidamente cadastrado no Sistema SEEU-CNJ, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, 

exped in d o  o  n e c e s s á r i o . À s  p r o v i d ê n c i a s . G u i r a t i n g a / M T , 

20/01/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57491 Nr: 1360-49.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Oliveira Dallabrida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 57491

 Vistos etc.

RECEBO a apelação retro, apenas no efeito devolutivo.

 Intime-se o apelado para, querendo, contrarrazoar as razões da apelação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

art. 1.009 do NCPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art.1.010, 

§2º do NCPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 20 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43443 Nr: 1366-27.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayany Machado Correa, Osvaldeci Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte executada através de seu advogado 

para que se manifeste-se acerca do auto de penhora e avaliação de ref: 

41, no prazo legal.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65557 Nr: 1083-96.2019.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Cardoso Pereira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes para que especifiquem e 

justifiquem as provas que ainda pretendem produzir ou manifestem acerca 

do julgamento antecipado da lide, no prazo de 10 (dez) dias.
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Guiratinga - MT, 20 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65571 Nr: 1092-58.2019.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Machado de Souza, Jerônimo Moreira 

Vieira, Fábio Maia de Souza, Otávio Domingos de Oliveira, Carlos Roberto 

de Souza, Dinora de Souza Ramos, Argemiro Antonio de Oliveira, Joas 

dos Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes para que informem e justifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, ou manifestem pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide, no prazo de 10 (dez) dias. Guiratinga - MT, 

20 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65570 Nr: 1091-73.2019.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Aleluia Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes para que informem e justifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, ou manifestem pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide, no prazo de 10 (dez) dias.

Guiratinga - MT, 20 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42517 Nr: 878-72.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Teixeira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141/MT, Fabiúla Viott - OAB:18199

 Intimar a parte autora através de seu advogado, para que promova nos 

autos a condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir o mandado de Penhora 

e Avaliação dos bens indicados, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45143 Nr: 2245-34.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado, para que promova nos 

autos a condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir o mandado de penhora 

e avaliação e registro, no prazo de cinco (05) dias.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88366 Nr: 637-44.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS - OAB:24920/O

 Autos nº: 637-44.2018.811.0096.

Código Apolo nº: 88366.

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à 

Acusação.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 05 DE FEVEREIRO DE 2020 ÀS 14H30MIN, 

DETERMINANDO a intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do 

órgão ministerial para comparecimento.

 Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92029 Nr: 2898-79.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LONGARETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº: 2898-79.2018.811.0096.

Código Apolo nº: 92029.

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à 

Acusação.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 06 DE MAIO DE 2020, ÀS 14h30min, DETERMINANDO a 

intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial 

para comparecimento. Com o fito de evitar que os autos venham 

conclusos na data da solenidade sem o cumprimento integral ou 

justificativa a tanto, DETERMINO que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE 

antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92600 Nr: 206-73.2019.811.0096

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. MATHIAS E CIA LTDA, VILMAR MATHIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Yasuhiro Kenji Sato - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - 

OAB:13534

 Autos nº: 206-73.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 92600.

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à 

Acusação.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 06 DE MAIO DE 2020, ÀS 14H00MIN, DETERMINANDO a 

intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial 

para comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se 

necessário, fixando prazo para o cumprimento¸ consoante preceitua o 

artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da CNGC. Com o fito de evitar que os 

autos venham conclusos na data da solenidade sem o cumprimento 

integral ou justificativa a tanto, DETERMINO que a Secretaria de Vara 

CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90435 Nr: 1816-13.2018.811.0096

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVALMIR CARLOS LANCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Vicente Pereira, Grupo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBY DE CARVALHO - 

OAB:21568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de interdito proibitório promovida por Adevalmir Carlos 

Lance em face de Cristiano Vicente Ferreira, ambos qualificados.

 Determinada a emenda da inicial á ref. 08, com o fito de adequar o valor 

da causa ao proveito econômico pretendido, visto que foi atribuído à 

causa o valor de R$ 50.000,00 para fins de efeitos fiscais, sendo 

posteriormente apresentado pelo autor o valor de R$ 100.000,00.

 A r. decisão de ref. 18, indeferiu o valor atribuído, determinando 

novamente a adequação do valor da causa ao proveito econômico, sendo 

indicado como valor da causa pelo juízo o valor de R$ 2.541.000,00 (dois 

milhões, quinhentos e quarenta e um mil reais), levando em consideração o 

que estipula a tabela do ano de 2018 para fins de fixação do ITR, 

publicada no site da prefeitura do Município de Nova Santa Helena, onde 

está situado o imóvel.

 Petitório da parte exequente de ref. 22, requerendo a reconsideração da 

r. decisão de fl. 18, informando que a decisão não é razoável e 

proporcional, uma vez que a área do autor corresponde a 1.210 hectares, 

que corresponde a 500 alqueires, e apesar de ter casa de moradia e 

algumas benfeitorias, o que não excede 02 hectares, tratando-se de um 

barracão de madeira, uns 200 metros de cerca em volta da casa, um 

galpão onde são guardados objetos de trabalho, como enxada, foice e 

outros. Informa que o restante da área é composta por mata fechada.

Ademais, informa que neste juízo tramita o processo de cód. 80931, 

também de natureza possessória, o qual foi atribuído à causa o valor de 

R$ 200.000,00, o que foi aceito pelo juízo.

 É o relato do necessário.

Decido.

 Sem delongas, em que pese no ordenamento jurídico inexista a figura da 

reconsideração das decisões exaradas, entendo que, excepcionalmente, 

essa possa ser deferida, apenas quando a parte trouxer ao processo 

fatos e documentos comprobatórios capazes de modificar o entendimento 

do juízo.

De todo modo, qualquer irresignação do interessado em relação à r. 

decisão proferida deve ser objeto de recurso cabível à espécie, uma vez 

que a via ora eleita não se mostra adequada para tanto.

Nesse passo, a questão que envolve erro ou acerto do Juízo sobre a 

apreciação do pedido, deve ser vindicada pelo recurso singular adequado, 

sob pena deste juízo se torna revisor das suas próprias decisões.

Ademais, apenas a título de esclarecimento, cumpre mencionar que 

embora em outro processo tenha sido admitido o valor da causa inferior ao 

que o autor alega ser incompatível com o proveito econômico, nada 

impede, que em análise póstuma seja lá também determinado à correção 

do valor da causa e a consequente complementação das custas 

processuais.

 1) Desse modo, verifico que a parte não trouxe ao processo fato novo ou 

documento que possua o condão de modificar a r. decisão de ref. 18, que 

determinou a correção do valor da causa e a complementação das custas, 

razão pela qual, INDEFIRO o pedido de reconsideração de ref. 22, de modo 

a manter a r. decisão, nos moldes em que foi prolatada.

2) INTIME-SE derradeiramente à parte requerente para promover a 

complementação das custas e taxa judiciárias, com base no valor 

corrigido da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Inteligência dos artigos 291, 292, 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, 

inciso I, todos do Código de Processo Civil.

3) Após, VENHA-ME o processo concluso.

 Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81983 Nr: 453-25.2017.811.0096

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGC NET INFORMÁTICA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA, NILTON 

DE NADAI, CARLOS ALBERTO CARRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique Ferreira Pinho 

- OAB:19.182-A - MT, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - 

OAB:19182/A, Marly Gavioli - OAB:18.740/MT, Rondinelli Roberto da 

Cosa Urias - OAB:8.016 - MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209, ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

Parte Autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado2. Havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. Em sendo 

apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá 

apresentar resposta à recoenção, consoante determinado na decisão de 

ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79032 Nr: 723-83.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 
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OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1209 ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes, para se manifestarem nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca do laudo pericial de ref. 54.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96895 Nr: 3301-14.2019.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPCdI-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTENOR GRESPAN, Cpf: 42268818934, 

Filiação: Marcelina Grespan e Luiz Jordano Grespan, brasileiro(a), 

convivente, marceneiro, Telefone 66 9.9603-4207. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DOS FATOS, acima indicado e 

qualificado, acerca das medidas protetivas de urgência fixadas em favor 

das vítimas: (1) PROIBIÇÃO do ofensor Antenor Grespan de se aproximar 

das ofendidas Saimara Rodrigues de Almeida, Cyntia Suelen Rodrigues 

Almeida e Marly Eva Rodrigues, dos familiares desta e das testemunhas 

dos fatos, no limite mínimo de cem (200) metros.(2) A PROIBIÇÃO do 

ofensor Antenor Grespan de manter contato com as ofendidas Saimara 

Rodrigues de Almeida, Cyntia Suelen Rodrigues Almeida e Marly Eva 

Rodrigues, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.(3) A PROIBIÇÃO temporária do ofensor Antenor Grespan 

de celebrar atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade 

comum com a ofendida Marly Eva Rodrigues.

Despacho/Decisão: Autos nº: 3301-14.2019.811.0096.Código nº: 

96895Vistos, etc.Trata-se de pedido de providências protetivas formulado 

por Saimara Rodrigues de Almeida, Cyntia Suelen Rodrigues Almeida e 

Marly Eva Rodrigues, amparada na Lei n.º 11.340/2006, visando obter 

algumas medidas de proteção em desfavor de Antenor Grespan.A 

ofendida pugnou pela concessão das seguintes medidas protetivas: (a) 

suspensão da posse /restrição do porte de armas; (b) afastamento do lar, 

domicílio ou local de convivência, (c) proibição do agressor se aproximar 

da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite de 200 

metros; (d) proibição do agressor de manter contato com a ofendida e 

seus familiares por qualquer meio de comunicação, (e) proibição de 

frequentação do seguinte local: (não indicou o local); (f) encaminhamento 

da ofendida e dependentes ao programa oficial de proteção e atendimento; 

(g) recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após 

afastamento do agressor; e (h) proibição temporária para celebração de 

atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade comum, a fim 

de preservar sua integridade física e psicológica.É a síntese do 

necessário.DECIDO.A Lei n. 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da 

Penha, trata de questões de ordem criminal e cível envolvendo violência 

doméstica ou familiar nas suas mais variadas facetas (física, psicológica, 

sexual, patrimonial e moral).O quadro desenhado nos autos aponta para a 

configuração de violência psicológica, sendo que no atual estágio do feito, 

e para a aplicação da medida protetiva, não se pode exigir a certeza de 

que os fatos realmente se deram como alegados, contentando-se apenas 

com a sua plausibilidade, sob pena de se inviabilizar o próprio instituto da 

medida protetiva. No mais, vislumbrando-se que as medidas aplicadas são 

reversíveis, não se vê obstáculo para a tutela da integridade psicológica 

da mulher. Afinal, o não deferimento do pleito é que poderia redundar em 

consequências muitas vezes irreparáveis.Nesse passo, diante do 

requerimento expresso da ofendida, com fulcro no artigo 18, inciso I, da 

Lei nº 11.340/06, DETERMINO:(1) PROIBIÇÃO do ofensor Antenor Grespan 

de se aproximar das ofendidas Saimara Rodrigues de Almeida, Cyntia 

Suelen Rodrigues Almeida e Marly Eva Rodrigues, dos familiares desta e 

das testemunhas dos fatos, no limite mínimo de cem (200) metros.(2) A 

PROIBIÇÃO do ofensor Antenor Grespan de manter contato com as 

ofendidas Saimara Rodrigues de Almeida, Cyntia Suelen Rodrigues 

Almeida e Marly Eva Rodrigues, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação.(3) A PROIBIÇÃO temporária do ofensor 

Antenor Grespan de celebrar atos e contratos de compra, venda e 

locação de propriedade comum com a ofendida Marly Eva Rodrigues;(4) 

DETERMINO que a Secretaria de Assistência Social do Município 

desenvolva trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras 

medidas, voltadas para as ofendidas, na forma do art. 9º e parágrafos 

seguintes, da Lei n. 11.340/06, devendo encartar aos autos laudo 

minucioso no prazo de 30 (trinta) dias.Destarte, INDEFIRO o pleito de 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência e separação de 

corpos, uma vez que já se encontram separados. Pelo mesmo motivo, 

INDEFIRO o pedido de recondução da ofendida e dependentes ao 

respectivo domicílio, após afastamento do agressor.Quanto ao pleito de 

proibição de frequentação de lugar especifico, uma vez que não há 

indicação do local, tenho por prejudicado. E, por fim, quanto ao pedido de 

suspensão da posse/restrição do porte de armas, não há no contexto 

fático narrado nos autos qualquer informação que indique a necessidade, 

por ora, de tal pleito, razão pela qual, INDEFIRO-O. Ademais, deixa-se 

consignado que as medidas protetivas aqui aplicadas poderão ser 

substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os 

direitos reconhecidos na Lei 11.340/06 forem ameaçados ou violados.Nos 

termos do artigo 18, II, da Lei supramencionada, deverá o Oficial de Justiça 

indagar à ofendida, se ela já tem advogado constituído e, em caso 

negativo, se tem condições financeiras de contratar um, de tudo 

certificando-se.Caso a ofendida não tenha advogado constituído e nem 

condições para fazê-lo, após devidamente certificado pelo meirinho, dê-se 

CIÊNCIA à Defensoria Pública, para defender seus interesses. Caso não 

tenha Defensor Público na comarca, façam os autos conclusos para 

nomeação de defensor dativo.Deverá, ainda, o Oficial de Justiça, no 

momento da intimação da ofendida, comunicar a requerente da existência 

da tipificação da conduta descrita no artigo 339 do Código Penal, a saber: 

“Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, 

instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de 

improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o 

sabe inocente: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa”.Se 

necessário for, para o cumprimento da presente, com espeque no § 3º, do 

art. 22, da Lei nº 11.340/2006, fica desde já AUTORIZADA a requisição de 

reforço policial, devendo ser procedido na forma da CNGC.INTIMEM-SE a 

ofendida e o OFENSOR acerca da presente decisão, deixando este último 

ciente de que o descumprimento das determinações aqui constantes 

importará em motivo para a decretação de sua prisão preventiva (se solto 

estiver) ou será empecilho para que se beneficie da liberdade provisória 

(se preso estiver), a teor do que dispõe o artigo inciso IV, do artigo 313 do 

Código de Processo Penal, incluído pela Lei Maria da Penha.Dê-se CIÊNCIA 

ao Ministério Público acerca da presente decisão (artigo 18, inciso III), para 

que, eventualmente, possa pugnar o que entender de direito.INTIME-SE. 

CITE-SE para, querendo, contestar a presente no prazo legal.Cumpra-se, 

servindo cópia como mandado.De Colíder/MT para Itaúba/MT, 26 de 

setembro de 2019.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 20 de janeiro de 2020

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92549 Nr: 181-60.2019.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPCdI-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GETÚLIO MARCELINO DA SILVA, Cpf: 

04213721175, Rg: 15861236, Filiação: Maria de Lurdes Silva e José 

Marcelino da Silva, data de nascimento: 08/01/1977, brasileiro(a), 

solteiro(a), autônomo, Telefone 66 9 9687-2927. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 465 de 569



seguir transcrita. .

Sentença: Considerando a patente ausência de interesse processual, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

485, VI, do Novo Código de Processo Civil.DETERMINO O ARQUIVAMENTO 

DOS AUTOS com as baixas, anotações e comunicações 

pertinentes.Cientifique-se o Ministério Público.Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE. Itaúba/MT, data da assinatura digital.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 20 de janeiro de 2020

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89415 Nr: 1243-72.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DA SILVA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Autos nº: 1243-72.2018.811.0096.

Código Apolo nº: 89415.

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à 

Acusação.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 06 DE MAIO DE 2020 ÀS 15H30MIN, DETERMINANDO a 

intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial 

para comparecimento. Com o fito de evitar que os autos venham 

conclusos na data da solenidade sem o cumprimento integral ou 

justificativa a tanto, DETERMINO que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE 

antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 73303 Nr: 858-66.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA SUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária de pensão por morte Maria Regina Succi 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados.

 Recepcionada a causa a ref. 03.

 Entre um ato e outro, foi determinado pela r. decisão de ref. 25, a 

conversão do feito em diligência para determinar a realização de perícia 

para fim de averiguar a incapacidade levantada pela parte autora.

 É O RELATÓRIO.

DECIDO.

1) Sem delongas, verifico que a perícia determinada à ref. 25 ainda não foi 

realizada, tendo em vista a dificuldade dos profissionais da área médica 

realizarem esse tipo de trabalho neste município, de modo que entendo 

necessária a realização da perícia já deferida pela r. decisão de fl. 25, 

para fim de ser obtida uma cognição exauriente.

 2) Desse modo, NOMEIO como perita do juízo a Dra. Eliana Kawaguti, 

inscrita no CRM 3025- MT, que deverá servir escrupulosamente o 

encargo.

3) Destarte, em observância ao disposto no art. 507, §2º, da 

CNGC-2015/2016 e ao teor da Resolução nº 305/2014 – CJF, ACRESÇO 

os honorários periciais em R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente 

em razão das limitações e/ou ausência de profissionais especializados na 

jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas distancias a 

serem percorridas são extremamente grandes, as condições de vida e 

trabalho são precárias, o que não gera atrativos para que médicos se 

instalem e exerçam a profissão nesse região afastada do Brasil. Diante 

dessa inexorável realidade, aliado ao fato de que se não forem bem 

remunerados os médicos dessa região, em virtude da sobrecarga de 

trabalhos, não aceitam a nomeação, é obvio que, sob pena de se negar a 

jurisdição ao cidadão hipossuficiente, deve-se arbitrar honorários periciais 

razoáveis e acima da média que ocorre nas grandes cidades.

 4) Tendo em vista que a parte autora já foi devidamente intimada da r. 

decisão de ref. 25 para apresentar quesitos e já apontado os quesitos do 

juízo, INTIME-SE a especialista para indicar a data disponível para 

realização da perícia, devendo apresentar o laudo pericial no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, respondendo os quesitos apresentados pelas 

partes, bem como os apresentados pelo juízo.

 5) ENCAMINHE-SE a Sra. Perita os quesitos das partes, bem como os 

quesitos do juízo. Deverá a Gestora Judiciária, assim que informada da 

data da realização dos trabalhos periciais, proceder às intimações 

necessárias.

6) Após a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, para querendo, manifestar sobre a perícia.

 7) Com a manifestação das partes, REQUISITE-SE pagamento, na forma 

estabelecida pela Resolução n. 305/2014 da CJF.

8) Ademais, INTIMEM-SE as partes em 10 dias, para informar se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente.

9) Após tudo cumprido, FAÇAM-ME os autos conclusos para julgamento 

antecipado da lide ou designação de audiência, conforme o caso.

10) CUMPRA-SE o remanescente da r. decisão de ref. 25.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97131 Nr: 3480-45.2019.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3480-45.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 97131.

Vistos, etc.

1 - Considerando a juntada do Ofício n° 007/2020/MPF/PJ-I (ref. 16), em 

que o representante ministerial informa que não estará presente na 

comarca período compreendidos entre os dias 30 de março a 08 de abril 

de 2020, tendo em vista o gozo de folgas compensatórias e férias, 

antecipo a audiência anteriormente aprazada e REDESIGNO-A para o dia 

29 DE JANEIRO DE 2020, ÀS 15H30MIN.

2 - Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o da redesignação da 

audiência.

3 - INTIME-SE a testemunha sargento Antonio João da Silva Ribeiro, para 

comparecer à audiência.

4 - Notifique-se o Ministério Público.

5 - Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97303 Nr: 3574-90.2019.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO DE PAULA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3574-90.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 97303.

Vistos, etc.

1 - Considerando a juntada do Ofício n° 007/2020/MPF/PJ-I (ref. 16), em 

que o representante ministerial informa que não estará presente na 

comarca período compreendidos entre os dias 30 de março a 08 de abril 

de 2020, tendo em vista o gozo de folgas compensatórias e férias, 

antecipo a audiência anteriormente aprazada e REDESIGNO-A para o dia 

29 DE JANEIRO DE 2020, ÀS 15H40MIN.

2 - Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o da redesignação da 

audiência.

3 - INTIME-SE a testemunha sargento Antonio João da Silva Ribeiro, para 

comparecer à audiência.

4 - Notifique-se o Ministério Público.

5 - Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97288 Nr: 3561-91.2019.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius da Silva Sversuth, JOÃO BAZAN 

TOMICHA, ADILSON OLIVEIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PERIN DE SOUZA - 

OAB:24302/O MT, RONALDO DOS SANTOS CIRQUERIA - OAB:26066/O 

MT

 Processo nº: 3561-91.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 97288.

Vistos, etc.

1 - Considerando a juntada do Ofício n° 007/2020/MPF/PJ-I (ref. 16), em 

que o representante ministerial informa que não estará presente na 

comarca período compreendidos entre os dias 30 de março a 08 de abril 

de 2020, tendo em vista o gozo de folgas compensatórias e férias, 

antecipo a audiência anteriormente aprazada e REDESIGNO-A para o dia 

29 DE JANEIRO DE 2020, ÀS 15H15MIN.

2 - Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o da redesignação da 

audiência.

3 - Tendo em vista que o boletim de ocorrência de ref. 01 – fls. 14/15, 

encontra-se ilegível, diligencie junto ao Juízo Deprecante o sobredito 

documento, de modo a sanar a falha.

Do mesmo modo, solicite cópia das respostas à acusação, bem como de 

seu instrumento procuratório.

 4 - INTIME-SE a testemunha sargento Antonio João da Silva Ribeiro, para 

comparecer à audiência.

5 - Notifique-se o Ministério Público.

6 - Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000544-30.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA SARAIVA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

Processo: 1000544-30.2019.8.11.0096. AUTOR(A): KEYLA SARAIVA 

FERNANDES DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária 

com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por KEYLA 

SARAIVA FERNANDES DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificads. Aduz a parte autora, em 

síntese, que possui todos os requisitos necessários para perceber o 

benefício pleiteado e, por isso socorre a este Juízo. Com a inicial, vieram 

os documentos. É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO. 1) Inicialmente, 

preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), RECEBO a petição inicial 

em todos seus termos. 2) Ademais, almeja a parte autora a concessão de 

tutela antecipada de seu pedido, para ser agraciada com a implantação do 

auxílio-doença a que julga fazer direito logo no início da demanda, uma vez 

que alega ser portadora de hanseníase. Pois bem. As tutelas provisórias 

(de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas 

diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo 

ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de 

cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no 

provimento definitivo. Nesse passo, para a concessão dos efeitos da 

tutela antecipada, é necessário que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, ou seja, devem ser preenchidos os requisitos elencados no 

artigo 300 do CPC, com a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. À 

luz do entendimentos dos ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. A tutela 

antecipada é um instituto introduzido no direito processual civil para 

garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, vez que a justiça tardia 

é o mesmo que injustiça manifesta. Entretanto, apesar da cognição em 

casos tais ser apenas superficial, isto é, não exauriente, deve o Julgador, 

ao concedê-la, ter um mínimo de probabilidade de direito, de modo a indicar 

que em uma análise perfunctória assiste direito à parte demandante, não 

significando que a medida não possa vir a ser modificada, tendo em vista 

que a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento. Nessa 

conjuntura, a tutela de urgência recomenda cautela, não se descartando 

exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada 

hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada 

(mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), 

não será conferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Com efeito, a parte requerente pretende por meio da tutela de 

urgência a implantação do auxílio-saúde, sob alegação de que se encontra 

incapacitada para o labor, tendo em vista que é portadora de hanseníase. 

No entanto, entendo que a realização da perícia se faz necessária, uma 

vez que o conjunto probatório e fático não se revela suficiente para 

consubstanciar o pedido liminar. Nesse sentir, apesar do acervo 

documental juntado pela autora, compulsando os autos, observa-se que 

não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão 

antecipatória, já que pairam dúvidas acerca da incapacidade laborativa, 

não havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do 

direito e o perigo de dano, requisitos necessários ao deferimento da tutela 

de urgência. 3) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, 
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podendo ser objeto de reapreciação em momento oportuno, se a parte 

nele insistir, haja vista que é permitido o pleito liminar a qualquer momento. 

4) Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste 

momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do 

CPC), podendo ser revogado a qualquer tempo. 5) Ademais, diante do 

ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a 

impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas audiências de 

conciliação, bem como em razão das especificidades da causa e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). 6) Tendo em vista que a 

actio em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito da 

jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e julgar questões 

que, a priori, são de competência da Justiça Federal, NOMEIO como perita 

do juízo a Dra. Eliana Kawaguti, inscrita no CRM 3025- MT, que deverá 

servir escrupulosamente o encargo. 7) In casu, pelo Ofício n. 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”. 8) Nos termos do artigo 1º 

da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, sendo 

observado, nos termos do art. 28, da Resolução sobredita, os limites 

mínimo e máximo estabelecidos na Tabela V e, no que couber, os critérios 

previstos no art. 25. Destarte, em observância ao disposto no art. 507, 

§2º, da CNGC-2015/2016 e ao teor da Resolução nº 305/2014 – CJF, FIXO 

os honorários periciais em R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente 

em razão das limitações e/ou ausência de profissionais especializados na 

jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas distancias a 

serem percorridas são extremamente grandes, as condições de vida e 

trabalho são precárias, o que não gera atrativos para que médicos se 

instalem e exerçam a profissão nesse região afastada do Brasil. Diante 

dessa inexorável realidade, aliado ao fato de que se não forem bem 

remunerados os médicos dessa região, em virtude da sobrecarga de 

trabalhos, não aceitam a nomeação, é obvio que, sob pena de se negar a 

jurisdição ao cidadão hipossuficiente, deve-se arbitrar honorários periciais 

razoáveis e acima da média que ocorre nas grandes cidades. 9) 

FACULTO, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a 

indicação de assistente técnico (art. 465, §1º, I e II, do Código de Ritos). 

10) Tendo em vista a parte autora já ter apresentado quesitos para 

realização de perícia judicial, DETERMINO que, após decorrido o prazo 

acima indicado e, nada sendo requerido, INTIME-SE a especialista para 

indicar o dia e horário disponível para realização da perícia, devendo 

apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

respondendo os quesitos apresentados pelas partes, bem como os 

apresentados pelo juízo in verbis: A. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa 

(s) habitual (is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente 

desempregado (a), qual a última atividade profissional desempenhada? 

Até quando? B. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? 

Qual ou quais? C. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) 

incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE 

HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de 

nº D a L). D. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício de 

seu trabalho habitual? E. A patologia incapacitante em questão decorre de 

acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? F. A 

patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL? G. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? H. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual; incapacidade 

definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = 

com prognóstico de recuperação (informar data da possível reabilitação 

e/ou tempo de tratamento necessário), defina se a incapacidade verificada 

é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial 

e temporária. 9. Em se tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor 

determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. I. 

Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da 

incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) 

periciando (a)? J. O (a) periciando (a), em caso de incapacidade total e 

definitiva, necessita da assistência permanente de outra pessoa? L. O (a) 

periciando (a) está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação 

mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 

nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte 

deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou 

contaminação por radiação? 11) ENCAMINHE-SE a Sra. Perita os quesitos 

das partes, bem como os quesitos do juízo. Deverá a Gestora Judiciária, 

assim que informada da data da realização dos trabalhos periciais, 

proceder às intimações necessárias. 12) Após a juntada do laudo, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte Ré para contestar o feito no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), oportunidade em que 

manifestará sobre o laudo médico. 13) Em seguida, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestar sobre a 

perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses 

levantadas na contestação. 14) Com a manifestação das partes, 

REQUISITE-SE pagamento, na forma estabelecida pela Resolução n. 

305/2014 da CJF. 15) Ademais, INTIMEM-SE as partes em 10 dias, para 

informar se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. 16) Após tudo cumprido, FAÇAM-ME os autos conclusos 

para julgamento antecipado da lide ou designação de audiência, conforme 

o caso. Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 03/2020/ADM

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Rafael Siman Carvalho, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Itiquira/MT, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO que a servidora Fabíula Ribeiro de Moura, gestora 

judiciária substituta, matrícula 14.957, estará em usufruto de 05 (cinco) 

dias de folgas compensatórias dessa Comarca, no período de 27 a 

31/01/2020.

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor RENES PAULO RODRIGUES DA SILVA, matrícula 

39.576, Técnico Judiciário, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto da Secretaria da Vara Única e Juizado Especial da Comarca de 

Itiquira-MT, por 05 (cinco) dias no período compreendido de 27 a 

31/01/2020.

Havendo necessidade de convocação extraordinária do servidor pelo 

período mencionado, fica autorizada a sua convocação via sistema de 

Sistema de Gestão de Pessoas – SGP, sob a coordenação da Central de 

Administração.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itiquira/MT, 21 de Janeiro de 20 20.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 02/2020/ADM

 O Doutor Rafael Siman Carvalho, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Itiquira, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 Estabelecer a escala de plantão dos servidores da Justiça desta 

Comarca, para o mês de FEVEREIRO de 2020.

 ESCRIVANIA

 Oficial de Justiça

 Juiz(a)

 01 e 02 de fevereiro

Juarez Vieira da Silva – Técnico Judiciário – fone (65) 99245-4550

 Donizete Sebastião do Nascimento – Oficial de Justiça – cel. (65) 

99963-7064

 Alto Araguaia

 1ª Vara de Alto Araguaia
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Marina Carlos França

65 99637-4465 ou 99646-9326

 08 e 09 de fevereiro

Jucileide Silveira Pereira – Auxiliar Judiciário – fone (65) 99245-4550

 Suelma Inácio de Jesus – Oficiala de Justiça – cel. (65) 9934-7694

 Alto Araguaia

2ª Vara

Adalto Quintino da Silva

66 99975-1673 ou 99987-2135

 15 e 16 de fevereiro

Renes P. R. da Silva - técnico judiciário, fone (65) 99245-4550

 Donizete Sebastião do Nascimento – Oficial de Justiça – cel. (65) 

99963-7064

 Comarca Pedra Preta-MT

 Dr. Marcio Rogério Martins

Fones (66) 8439-5407 ou 8445-1656 ou (66)99969-3384

22 e 23 de fevereiro

Robson da Silva Souza- técnico judiciário, fone (65) 99245-4550

 Suelma Inácio de Jesus – Oficiala de Justiça – cel. (65) 9934-7694

 Comarca de Itiquira

Dr. Rafael Siman Carvalho – Assessora Joanice: 67 99913-266

29 de fevereiro e 01 de março

Cleonice Fátima Rabaioli Rodrigues

Técnica

Fone (65) 99245-4550

 Donizete Sebastião do Nascimento – Oficial de Justiça – cel. (65) 

99963-7064

 Comarca de Guiratinga-MT – Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli - assessora 

KAREN (66) 9-9966-7441

 *Plantão de Informática do TJ: 65 99604-3504

 Itiquira/MT, 21 de Janeiro de 2020.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000711-60.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SAO 

MIGUEL DO OESTE-SICOOB SAO MIGUEL SC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN TIESCA PEREIRA NIENOW OAB - SC29601 (ADVOGADO(A))

RAFAEL NIENOW OAB - SC19218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARONI TREVISOL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-69.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LEANDRO DA CAMARA OAB - SP405112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000691-69.2019.8.11.0027. Vistos. 

Cuida-se de ação reivindicatória de amparo social, ajuizada por LUZIANO 

RODRIGUES DE SOUZA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados nos autos. RECEBO a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 e 330 do mesmo diploma legal. Diante 

dos documentos apresentados nos autos, e ainda pela própria natureza 

da demanda, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 

98 do Código Processo Civil. Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de 

audiência de conciliação nos processos em que forem partes o INSS e 

demais autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática, 

sobre a qual é vedada a formalização de acordo antes da completa 

instrução do feito. Sendo assim, deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, pois o expediente conciliatório se resumiria em 

morosidade, atentando contra os princípios da celeridade e da economia 

processual. CITE-SE o requerido para apresentar contestação no prazo de 

trinta dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser 

cientificado de que não respondendo presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte autora para 

impugnação em quinze dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Itiquira/MT, 13 de novembro de 2019. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000749-72.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUPERCINDA VIEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000749-72.2019.8.11.0027. Vistos. 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita. Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que 

a parte requer ida,  por meio do Ofíc io Circular  nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, subscrito pelo Procurador Federal Dilson 

Ferreira Pedrosa Filho, requereu, fundamentadamente, a dispensa da 

solenidade. CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a ação (335, III, 

do Código de Processo Civil). Desde logo, com fundamento do art. 438, II, 

do CPC, REQUISITO as cópias de todos os procedimentos administrativos 

correspondentes ao pedido de aposentadoria rural por idade postulado 

pela parte autora. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento 

de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos 

seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, nos casos dos itens 

“2” e “3” acima, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, ainda, que 

não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente 

delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os 

demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada. Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito. INTIME-SE. CITE-SE. 

Itiquira-MT, 12 de novembro de 2019. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000161-65.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEDROZO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA MACHADO OAB - MS13349 (ADVOGADO(A))

EMANUELLE ROSSI MARTIMIANO OAB - MS13260 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)
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M.M. Juiz, Não houve intimação do INSS para apresentação da 

contestação. O prazo disponibilizado para o INSS responder a presente 

ação foi apenas de 15 dias no PJE, quando, na verdade, deveriam ser de 

30 dias em razão de ser Fazenda Pública. Tal fato prejudica a atuação da 

Procuradoria Federal e o interesse do INSS já este atua em grande 

quantidade de processos durante o mês no Estado do Mato Grosso e é 

sabido que após o aludido prazo, o processo desaparece da caixa virtual 

automaticamente. Desta forma, sob pena de nulidade, requer o INSS a 

renovação da citação para apresentação de contestação concedendo 

carga virtual de 30 dias. Termos em que, pede deferimento. RENATA 

DAVILA LINS LEMOS Procuradora Federal

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000055-69.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO OAB - MT26825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000055-69.2020.8.11.0027. 

REQUERENTE: GILVANO LUBAVI REQUERIDO: SAMARA COELHO 

AFONSO Vistos. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, 

intime-se vez a parte autora, través de sua procuradora, para no prazo 

legal proceder à regularização processual, comprovando o recolhimento 

das custas processuais, no prazo legal. Após, volte concluso. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Itiquira/MT, 21 de 

janeiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 5 DIAS

AUTOS N.º 70-10.2011.811.0047

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

PARTE REQUERIDA: Euvani A. M. B. Oliveira

INTIMANDO(A, S): Euvani A. M. B. Oliveira, CPF nº 777.251.071-34.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09, no prazo de 5 dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de protesto.

 Eu, Cláudia de Paula Souza Oliveira, Gestora Geral, digitei.

Jauru - MT, 21 de janeiro de 2020.

Suzamara Inácio Soares

Gestora da CAA

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000014-42.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VASCONCELOS FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA COMARCA DE JAURU - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000014-42.2020.8.11.0047. REQUERENTE: 

FERNANDA VASCONCELOS FAGUNDES REQUERIDO: JUÍZO DA 

COMARCA DE JAURU - MT Vistos, etc. Cuida-se de pedido de alvará de 

autorização judicial, com o fito de viabilizar a viagem de menor ao exterior 

na companhia de apenas um dos genitores, formulado por FERNANDA 

VASCONCELOS FAGUNDES, em favor de MURILO AUGUSTO 

VASCONCELOS BARTELI, seu filho. Pois bem. Diante da natureza do 

pedido, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Após, voltem-me 

conclusos, para deliberação. Às providências. Jauru/MT, 20 de janeiro de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000024-86.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO VINICIUS DE LANA VITRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000024-86.2020.8.11.0047. REQUERENTE: 

OTAVIO VINICIUS DE LANA VITRIO Vistos, etc. Cuida-se de pedido de 

alvará de autorização judicial para realização da festividade denominada 

“MEGA VIOLADA 2020”, formulado por OTAVIO VINICIUS DE LANA 

VÍTRIO. Parte qualificada no feito. Pois bem. Diante da natureza do pedido, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Após, voltem-me conclusos, 

para deliberação. Às providências. Jauru/MT, 20 de janeiro de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000027-41.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA BALBINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LIVERCINO BALBINO DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000027-41.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL SA EXECUTADO: LIVERCINO BALBINO DE BARROS, JOAQUIM 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA BALBINO DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S.A em face de LIVERCINO BALBINO DE BARROS e 

dos avalistas JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARIA BALBINO DE 

OLIVEIRA. Partes qualificadas no feito. Compulsando os autos não 

verifiquei o recolhimento de custas e taxas judiciais. Portanto, INTIME-SE a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para que proceda ao 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 

Comprovado o recolhimento, ou transcorrido o prazo in albis, certifique-se 

e, após, volte-me concluso. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jauru-MT, 21 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 47043 Nr: 304-45.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, Diego Santos de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Guimarães Marotta - 

OAB:OAB/AM 10.856, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT
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 Vistos.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41987 Nr: 1489-89.2016.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto São Cristóvão LTDA, ELIZABETH 

APARECIDA DE OLIVEIRA, Alair Bicalho Filho, José Filho Neto, Vania 

Cristina Filho, WILSO CAMPOS DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o 

endereço para citação de todos os requeridos, ou requerer o que 

entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43402 Nr: 582-80.2017.811.0047

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto São Cristóvão LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karlos Lock - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos etc.

Constata-se dos autos que foi certificado o trânsito em julgado da 

sentença (ref.34 e 38), bem como de que não houve requerimentos 

posteriores das partes.

Ante o exposto, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 45344 Nr: 1660-12.2017.811.0047

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto São Cristóvão LTDA, Joaquim Raimundo 

Neto, MANOEL ANDRADE BARROS, JOSÉ VALDECI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

sobre as informações trazidas pelo Administrador Judicial (fls. 36/38).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 11157 Nr: 587-20.2008.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Custódio de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/MT

 Vistos.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse na produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000004-95.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RESENDE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RESENDE DE OLIVEIRA OAB - MT25160/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000004-95.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: VANESSA 

RESENDE DE OLIVEIRA EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE LEGAL Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial proposta VANESSA 

RESENDE DE OLIVEIRA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. Partes qualificadas no feito. Atento ao disposto na 

Resolução nº 004/2014/TP e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ; 

considerando tratar-se de execução movida em face da Fazenda 

Estadual, cujo valor não ultrapassa dos 60 (sessenta) salários mínimos, 

nos termos do art. 2º da Lei 12.153/2009, determino a remessa da 

presente ação ao Juizado Especial Cível desta Comarca. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Às providências. Jauru/MT – 21 

de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000019-64.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JAURU (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000019-64.2020.8.11.0047. AUTOR: HDI SEGUROS 

S.A. REU: MUNICIPIO DE JAURU Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE 

TRÂNSITO proposta por HDI SEGUROS S/A em face do MUNICÍPIO DE 

JAURU/MT. Partes qualificadas no feito. Atento ao disposto na Resolução 

nº 004/2014/TP e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, que determina 

a remessa das ações promovidas em face da Fazenda Pública, cujo valor 

não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais, determino a remessa da presente ao Juizado 

Especial Cível desta Comarca, nos termos do art. 2º da Lei 12.153/2009. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Às providências. 

Jauru/MT – 21 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito
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Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000768-18.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000768-18.2019.8.11.0047. REQUERENTE: BENEDITA DOS SANTOS 

FERNANDES REQUERIDO: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. Compulsando detidamente os autos verifico que as 

partes se compuseram amigavelmente. Desse modo, HOMOLOGO O 

ACORDO presente no evento. 26456262 mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 

e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto a homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-13.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CORREIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000736-13.2019.8.11.0047. REQUERENTE: SEBASTIAO CORREIA DE 

MELO REQUERIDO: AYMORE, CONFEDERACAO NACIONAL DE 

DIRIGENTES LOJISTAS, SERASA S/A. Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Compulsando detidamente os autos verifico que a parte autora e a 1ª 

Reclamada se compuseram amigavelmente, bem como, foi requerido pelo 

patrono da parte autora o prosseguimento do processo em relação a 2ª e 

3ª requerida, para tanto, deve as mesmas serem citadas, vez que que não 

consta nos autos a comprovação do ato. Desse modo, HOMOLOGO O 

ACORDO presente no evento. 27242258 mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito em relação a 1ª requerida, AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (AYMORÉ CFI), com julgamento de 

mérito, devendo prosseguir o processo em relação a 2ª e 3ª reclamadas. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000724-93.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000724-93.2019.8.11.0048. AUTOR(A): 

MARIA MARTA DE OLIVEIRA RÉU: BANCO BMG S.A Vistos. 1. Recebo a 

inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do 

novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do 

mesmo diploma legal. 2. Ademais, trata-se de pedido liminar no qual a parte 

requerente pleiteia a suspensão dos descontos realizados indevidamente 

pelo requerido na folha de pagamento da parte requerente (Consignado 

BMG e Cartão BMG), sob pena de multa diária. Alega a parte requerente 

que ao realizar o saque de sua aposentadoria, o valor estava inferior ao 

comum, porém a mesma não se preocupou já que havia realizado alguns 

empréstimos com bancos em períodos anteriores. Aduz ainda, que ao 

acessar o sistema de holerite do governo verificou que a existência de 

empréstimo e débitos (cartão de crédito) não utilizados pela parte 

requerente. Afirma ainda, que procedeu a notificação da parte requerida 

para que a mesma fornecesse o contrato que originou as cobranças, e ela 

se manteve inerte. Relata ainda, que a parte autora não fez nenhum 

empréstimo, tampouco assinou contrato para a obtenção do referido 

empréstimo e, sequer recebeu o valor correspondente ao empréstimo. 

Desta forma, requer liminarmente a suspenção de todos os descontos 

realizados referente à parcela do Consignado BMG e do Cartão BMG, 

aplicando multa diária pelo descumprimento da liminar. Ao analisar os 

argumentos expendidos na petição inicial, em conjunto com os 

documentos que a instruem, depreende-se pelo deferimento dos pedidos 

formulados em sede antecipatória. Foi o breve resumo. FUNDAMENTO. 

DECIDO. 3. No caso dos autos, restam plenamente comprovados os 

requisitos legais para uma tutela acautelatória, quais sejam, o periculum in 

mora e o fumus boni juris. A fumaça do bom direito se consubstancia nos 

seguintes fatos. A uma, escora no Código de Defesa do Consumidor, em 

que, entre outras disposições, no seu artigo 6.º, inciso VIII, está disposto 

que ao consumidor deve-se resguardar a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor. A duas, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor restam 

configuradas, porquanto se extrai dos documentos juntados aos autos a 

cobrança de prestações de empréstimo não contratado pela parte autora. 

Ademais, o dinheiro existente em conta corrente e/ou poupança não é da 

instituição bancária, mas sim de propriedade do correntista, do 

consumidor, sendo que o banco, em princípio, não poderá efetuar nenhum 

débito, desconto, bloqueio ou caução, sob pena de infringência, dentre 

outros dispositivos legais, dos artigos 5º inciso XXXII, da Constituição 

Federal, e 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor. 

Outrossim, o fundado receio de dano de difícil reparação é evidente, já 

que a parte autora está sendo privada de significativa parcela de seu 
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salário/aposentadoria, o que poderá ensejar prejuízo de ordem material e 

emocional, uma vez que ao consumidor cabe eleger, nos momentos de 

dificuldades, as prioridades na utilização de seu dinheiro. Em matéria de 

defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em 

conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento 

processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de 

dar guarida ao consumidor hipossuficiente, é medida que se impõe. 4. 

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido liminar veiculado inicialmente, para o fim 

de DECRETAR a suspensão dos descontos realizados indevidamente pelo 

requerido na folha de pagamento da parte requerente, com relação ao 

Consignado BMG e ao Cartão BMG, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais), ex vi do artigo 537, § 4º do NCPC, expeça-se 

o necessário para tanto. 5. Outrossim é dever do magistrado promover os 

meios necessários para que as partes cheguem a um acordo (STJ – Resp. 

nº 242.322-SP). Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios 

alternativos de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as 

ondas renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de 

conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os deveres 

fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, 

Vol. III, 2001, p. 635). 6. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide 

pelas próprias partes, designo audiência de conciliação para o dia 

19/02/2020, às 13h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, a qual será realizada pelo(a) 

Conciliador(a) com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 

15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário. 7. 

Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil. 8. De início, CONCEDO a 

gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora, nos termos do §1º, do 

art. 98, do Código de Processo Civil. 9. Intime-se a parte autora por meio 

de seu(ua) Advogado(a) (art. 334, §3, do CPC). 10. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Prazo: 20 (vinte) dias. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9084 Nr: 126-11.2009.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES, ERISLEY DOS 

ANJOS COIMBRA, JANIO ROSA ELIAS FLORENTINO, ANDRÉ NUNES DA 

SILVA, ELIAS RODRIGUES BASTOS, JUCIMAR HONORIO DA SILVA, MAX 

RODRIGO BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5985/MT, ROGÉRIO NAVES DA SILVA - 

OAB:MT-13.663, RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:4099/MT

 Certifico que deixei de expedir Mandado de Intimação de Audiência para 

as Testemunhas do(a) autor(a): Moacyr André Noronha Degaspery, 

Sidney Leme de Souza Júnior, Essio Orsi Neto, Giovani da Silva Nazaré, 

Pedro Aparecido de Oliveira, Arlindo Lenzi, Mauri Thun, José Elias Martins, 

Leandro Fabiani, Jaime Natal Francisco, Sebastião Ziminiani e Carlos 

Eduardo Amorim França em virtude de não ser informado o endereço 

do(s) mesmo(s) nos autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000724-93.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000724-93.2019.8.11.0048. AUTOR(A): 

MARIA MARTA DE OLIVEIRA RÉU: BANCO BMG S.A Vistos. 1. Recebo a 

inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do 

novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do 

mesmo diploma legal. 2. Ademais, trata-se de pedido liminar no qual a parte 

requerente pleiteia a suspensão dos descontos realizados indevidamente 

pelo requerido na folha de pagamento da parte requerente (Consignado 

BMG e Cartão BMG), sob pena de multa diária. Alega a parte requerente 

que ao realizar o saque de sua aposentadoria, o valor estava inferior ao 

comum, porém a mesma não se preocupou já que havia realizado alguns 

empréstimos com bancos em períodos anteriores. Aduz ainda, que ao 

acessar o sistema de holerite do governo verificou que a existência de 

empréstimo e débitos (cartão de crédito) não utilizados pela parte 

requerente. Afirma ainda, que procedeu a notificação da parte requerida 

para que a mesma fornecesse o contrato que originou as cobranças, e ela 

se manteve inerte. Relata ainda, que a parte autora não fez nenhum 

empréstimo, tampouco assinou contrato para a obtenção do referido 

empréstimo e, sequer recebeu o valor correspondente ao empréstimo. 

Desta forma, requer liminarmente a suspenção de todos os descontos 

realizados referente à parcela do Consignado BMG e do Cartão BMG, 

aplicando multa diária pelo descumprimento da liminar. Ao analisar os 

argumentos expendidos na petição inicial, em conjunto com os 

documentos que a instruem, depreende-se pelo deferimento dos pedidos 

formulados em sede antecipatória. Foi o breve resumo. FUNDAMENTO. 

DECIDO. 3. No caso dos autos, restam plenamente comprovados os 

requisitos legais para uma tutela acautelatória, quais sejam, o periculum in 

mora e o fumus boni juris. A fumaça do bom direito se consubstancia nos 

seguintes fatos. A uma, escora no Código de Defesa do Consumidor, em 

que, entre outras disposições, no seu artigo 6.º, inciso VIII, está disposto 

que ao consumidor deve-se resguardar a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor. A duas, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor restam 

configuradas, porquanto se extrai dos documentos juntados aos autos a 

cobrança de prestações de empréstimo não contratado pela parte autora. 

Ademais, o dinheiro existente em conta corrente e/ou poupança não é da 

instituição bancária, mas sim de propriedade do correntista, do 

consumidor, sendo que o banco, em princípio, não poderá efetuar nenhum 

débito, desconto, bloqueio ou caução, sob pena de infringência, dentre 

outros dispositivos legais, dos artigos 5º inciso XXXII, da Constituição 

Federal, e 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor. 

Outrossim, o fundado receio de dano de difícil reparação é evidente, já 

que a parte autora está sendo privada de significativa parcela de seu 

salário/aposentadoria, o que poderá ensejar prejuízo de ordem material e 

emocional, uma vez que ao consumidor cabe eleger, nos momentos de 

dificuldades, as prioridades na utilização de seu dinheiro. Em matéria de 

defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em 

conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento 

processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de 

dar guarida ao consumidor hipossuficiente, é medida que se impõe. 4. 

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido liminar veiculado inicialmente, para o fim 

de DECRETAR a suspensão dos descontos realizados indevidamente pelo 

requerido na folha de pagamento da parte requerente, com relação ao 

Consignado BMG e ao Cartão BMG, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais), ex vi do artigo 537, § 4º do NCPC, expeça-se 

o necessário para tanto. 5. Outrossim é dever do magistrado promover os 

meios necessários para que as partes cheguem a um acordo (STJ – Resp. 

nº 242.322-SP). Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios 

alternativos de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as 

ondas renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de 

conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os deveres 

fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, 

Vol. III, 2001, p. 635). 6. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide 

pelas próprias partes, designo audiência de conciliação para o dia 

19/02/2020, às 13h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, a qual será realizada pelo(a) 

Conciliador(a) com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 

15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário. 7. 
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Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil. 8. De início, CONCEDO a 

gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora, nos termos do §1º, do 

art. 98, do Código de Processo Civil. 9. Intime-se a parte autora por meio 

de seu(ua) Advogado(a) (art. 334, §3, do CPC). 10. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Prazo: 20 (vinte) dias. Cumpra-se.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000158-58.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. M. S. (REQUERENTE)

JULIO CESAR CAMPEZATO MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL BULGARELLI GRELAK OAB - MT22540/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito. 

MARCELÂNDIA, 21 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: 

Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000540-51.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON LOPES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA E AGRONEGOCIO (REU)

NEITH AGROPECUARIA, INFORMATICA E PARTICIPACOES S>A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON DE TOLEDO SILVA JUNIOR OAB - SP206853 (ADVOGADO(A))

BRUNA GIALORENCO JULIANO SPINOLA LEAL COSTA OAB - SP296997 

(ADVOGADO(A))

DANIEL GUSTAVO MAGNANE SANFINS OAB - SP162256 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO LEANDRO RUWER OAB - MT0011311A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para intimar o Autor para que no 

prazo de 10 (dez) dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção 

GUIAS que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, 

onde o usuário selecionará Emissão de Guia de Diligência. MARCELÂNDIA, 

21 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três 

Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 - 

TELEFONE: (66) 35362534

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48234 Nr: 59-23.2010.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE MARTINS CRISTOFOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIANE MARTINS CRISTOFOLLI, Cpf: 

00049126911, brasileiro(a), vendedor, Telefone (66) 3536-2553. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Em razão do instrumento contratual, com correção 

prefixada, o autor como financiador, concedeu ao requerido um crédito 

inicial de 6.888,90, para que fosse adquirido, como alienação fiduciária ao 

primeiro, pelo crédito fornecido, o seguinte imóvel: VEICULO MARCA 

HONDA, MODELO CG 150 TITAN KS, CHASSIS 9C2KC08107R097881, 

PLACA KAK3752, RENAVAM 929857984, COR AZUL, ANO 07/07, 

MOVIDO A GASOLINA. . PELO MESMO INSTRUMENTO VERIFICA-SE QUE 

O REQUERIDO OBRIGOU-SE A PAGAR SEU DÉBITO EM 36 PARCELAS 

MENSAIS IGUAIS, originárias de R$ 296,50, vencendo-se a primeira 

parcela em 13.08.2007 e a última em 13.07.2010. Deixou, no entanto, o 

requerido, de cumprir o prometido, deixando de quitar a 15ª parcelas, 

vencida em 13.10.2008 e subsequentes. Sendo infrutífera a cobrança 

amigável, vem o autor, senhor de direito real, formular o presente pedido 

de busca e apreensão do veículo mencionado.

Despacho/Decisão: Autos n. 1330-86.2013 (Id. 82140)Busca e Apreensão 

Autor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS s.aDenunciado: JOSIANE 

MARTINS CRISTOFOLLIVistos.1.Defiro o pedido de fls. 90. 2. Cite-se a 

Requerida por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, nos termo do art. 

361, do CPP. 3. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, intime-se 

o autor, após voltem os autos conclusos.4. Diligências 

necessárias.Marcelândia, 01 outubro de 2019. THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito em Substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CICERO APARECIDO 

LOURENÇÃO, digitei.

Marcelândia, 12 de dezembro de 2019

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 62293 Nr: 978-07.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR VICENTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dener Felipe Felizardo e 

Silva - OAB:OAB/MT 21.678, Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Autos n. 78-07. 2013.811.0109 (id. 62293)

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Gilmar Vicente de Souza.

Vistos.

1. Diante da impossibilidade do causídico comparecer a solenidade já 

designada para o dia 24.01.2020, defiro o pedido à fl. 237. Redesigno o 

julgamento do réu Gilmar Vicente de Souza para o dia 07.02.2020 às 

08h00min, a ser realizado na Câmara Municipal de Marcelândia/MT.

2. Mantidas as demais determinações da decisão proferida às fls. 

223/225.

3. Ciência ao Ministério Público e a Defesa do acusado.

4. Intimem-se o acusado

5. Procedam-se as demais comunicações necessárias.

 De Cláudia para Marcelândia, 20 de janeiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS
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Juíza de Direito em Substituição Legal

Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47581 Nr: 1364-76.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCPDAM, SONIA PAIS DE ANDRADE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO este feito para INTIMAR a Exequente para se manifestar 

aerca da petição de fls. 105 e seguintes.

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000730-08.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURINESIA PEREIRA DA SILVA OAB - 970.581.571-20 

(REPRESENTANTE)

JOSE NATAL BELON OAB - SP169112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. P. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000730-08.2019.8.11.0111 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, para manifestar o 

que de direito face a diligência do Oficial de Justiça de id. 27966977, de 

13/01/2020. Matupá/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JOICE DE SOUZA PORTELLA Analista Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: 

Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53086 Nr: 1209-28.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDIEDCNPP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JQM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo de suspensão do 

feito requerido às fls. 75 em cartório.

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para providenciar o pagamento 

de complementação da diligência cotada pelo oficial de justiça, através de 

guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

www.tjmt.jus.br, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81972 Nr: 968-44.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA WEVILYN RODRIGUES DA CUNHA, 

MACIEL DE PAULA MARGARIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISLAINE CANDIDO DE 

ALMEIDA - OAB:26641/O, Gustavo Tombini Turcatto - 

OAB:MT0027202O

 INTIMAÇÃO dos réus, por intermédios dos seus advogados, acerca da 

audiência designada para o dia 18/02/2020 às 18:10h, perante o Juízo da 

Primeira Vara de Nova Xavantina (Carta Precatória código 118106).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79652 Nr: 3813-83.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O

 INTIMAÇÃO do réu, por intermédio do seu advogado, acerca da audiência 

designada para o dia 27/01/2020 às 12:40h, perante o Juízo da Segunda 

Vara de Nova Xavantina/MT (Carta Precatória Código n. 115806).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000009-22.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO BALBINOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GUILHERME ARRAIS OAB - SP282826-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MATUPA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DECISÃO Processo: 1000009-22.2020.8.11.0111. REQUERENTE: 

MARCELO ANTONIO BALBINOT REQUERIDO: MUNICIPIO DE MATUPA 

Vistos. Trata-se de Ação Anulatória de Lançamento Fiscal proposta por 

MARCELO ANTÔNIO BALBINOT em face do MUNICÍPIO DE MATUPÁ (MT), 

ambos qualificados nos autos. Aduz a parte requerente que adquiriu um 

imóvel rural, localizado neste município, correspondente a uma área de 

4.518,206 (quatro mil, quinhentos e dezoito hectares, vinte e quatro ares e 

seis centiares), matriculado sob o n.º 3.361, pelo valor de R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais). Revela que, ao realizar o pedido de registro do 

imóvel, procedeu com a entrega da documentação pertinente, bem como 

apresentou o comprovante de quitação do imposto (ITBI) correlato sobre o 

valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), originando o DAM no valor 

de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Sustenta que foi surpreendido pelo 

Tabelião com a informação de que foi solicitado o cancelamento do 

registro de transferência do imóvel, mediante a formalização de um ofício 

oriundo da Municipalidade, sob o fundamento de divergência do valor 

venal do imóvel incidente sobre o imposto devido. Alega que o Município 

sustenta que o valor venal do imóvel não corresponde ao valor declarado 

na escritura de compra e venda (R$ 600.000,00), o qual está bem abaixo 

do que preconiza o Decreto n.2868/2019, cujo montante atribuído ao 

imóvel em epígrafe corresponde a R$ 28.368.563,90 (vinte e oito milhões e 

trezentos e sessenta e oito mil e quinhentos e sessenta e três reais e 

noventa centavos), gerando, por consequência, um DAM no valor de R$ 

575.371,27 (quinhentos e setenta e cinco mil e trezentos e setenta e um 

reais e vinte e sete centavos). Em sede de tutela de urgência requer o 

imediato registro de transferência do imóvel matriculado sob o n.3.361, 

bem como a suspensão do DAM para fins de apuração, enquanto 

pendente a lide. Com a inicial, juntou documentos. Formalizados os autos, 

vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. A 

tutela antecipada de urgência tem como características a provisoriedade e 

a análise sumária (superficial) dos elementos fáticos e dos documentos 

que instruem a demanda, evidenciando sua natureza excepcional, 

demandando, portanto, a presença de requisitos legais imprescindíveis 

para sua concessão. Com efeito, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Sendo assim, para a concessão da 

antecipação de tutela, indispensável se faz à parte requerente, trazer aos 

autos a prova inequívoca, a fim de convencer o Juízo da verossimilhança 

da alegação, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Pois bem. A problemática deduzida na inicial revela que a 

Administração Municipal solicitou o cancelamento da continuidade dos atos 
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de registro de imóvel rural por haver robusta divergência entre o valor 

descrito na escritura de compra e venda e o valor venal do imóvel. 

Compulsando os autos verifico, em cognição sumária, haver fortes 

dúvidas sobre a higidez, veracidade e legalidade da escritura pública 

apresentada com a a inicial. Isso porque o valor do hectare declarado no 

documento não chega sequer a R$ 150,00 (cento e cinquenta Reais), o 

qual evidentemente não condiz minimamente com o preço das terras da 

região. É publicamente consabido o franco desenvolvimento do Estado de 

Mato Grosso e quão valorizadas são as áreas de terras rurais, 

colocando-o em patamares elevados no cenário econômico brasileiro, de 

modo que o negócio jurídico firmado em valor ínfimo, em comparação com 

imóveis similares, revela o alto grau de dúvida quanto a veracidade do 

valor ajustado entre as partes. Sobreleva registrar, por oportuno, que, não 

obstante todas as partes tenham domicílio em Matupá e o imóvel rural 

predominantemente pertença a esta Comarca, a escritura pública foi 

lavrada em Comarca distinta, gerando, por conseguinte, maior dúvida 

sobre a higidez do negócio jurídico declarado na escritura. Com efeito, dos 

documentos colacionados à inicial, verificam-se fortes indícios de que 

houve simulação na compra e venda efetuada, a qual resulta, 

potencialmente, no pagamento a menor de tributos, entre outros 

desdobramentos, de modo que é razoável suspender a lavratura de atos 

de registro do imóvel alienado por valor muito abaixo do mercado, sob 

pena de se registrar imóvel fundado em escritura tisnada de falsidade. Dito 

de outro modo, o registro imobiliário não pode se lastrear em documento de 

duvidosa idoneidade. Aliás, pela dicção do artigo 169 do Código Civil, a 

simulação além de ser um dos defeitos inerentes ao negócio jurídico, não 

conduz à produção de efeitos normais à sua espécie. Destarte, da análise 

sumária dos autos, verifico a ausência do pressuposto processual da 

probabilidade do direito invocado pelo requerente apto à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. Em reforço, nota-se que o registrador 

responsável pelos atos de registro sequer foi incluído no polo passivo da 

demanda, o que por si só seria suficiente para o indeferimento parcial da 

tutela de urgência (concernente ao registro) uma vez que não compete ao 

Município levar a efeito registro imobiliário pretendido. Assim, 

aparentemente hígido o ato praticado pela municipalidade na atribuição de 

valor diverso ao declarado na escritura pública. INDEFIRO o pedido de 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado por MARCELO ANTÔNIO BALBINOT. 

DETERMINO a remessa de fotocópia dos autos ao Ministério Público 

Estadual para apurar eventual crimes contra a ordem tributária (Lei 8137, 

arts.1º e 2) e falsidade ideológica. DETERMINO, ainda, a remessa de 

fotocópia dos autos à Diretoria do Foro da Comarca de Guarantã do Norte 

(MT) a fim de apurar eventual falta funcional da Tabeliã que lavrou 

escritura pública eivada de vício. CITE-SE o Município de Matupá para 

apresentar resposta no prazo legal. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz 

de Direito Em Substituição Legal

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA 2/2020-DF

Institui o sistema de atendimento eletrônico a advogados

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DIEGO HARTMANN, MM. JUIZ DE 

DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOBRES, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.

 Considerando as dimensões territoriais do Estado de Mato Grosso;

 Considerando o expressivo volume de processos em trâmite na Comarca;

 Considerando o expressivo volume de processos conclusos em 

Gabinete;

 Considerando a vedação de atendimento telefônico pela Assessoria do 

Juízo;

 Considerando a necessidade estabelecer controle de identidade daquele 

que pretende despachar com os magistrados;

 Considerando que o magistrado em exercício na Comarca está 

acumulando outras duas unidades judiciais e que, por esta razão, 

frequentemente não se encontra fisicamente na sede da comarca;

 Considerando a necessidade de velar pela prerrogativa do advogado de 

despachar com os magistrados

 RESOLVE:

 Instituir o sistema atendimento eletrônico a advogados, nos seguinte 

temos:

Art. 1º O sistema de atendimento eletrônico a advogados será efetuado 

por meio de internet, com utilização do sistema SKYPE®.

Parágrafo 1º O sistema de atendimento via SKYPE® rege-se pelas normas 

desta Portaria, e tem como norte os princípios da cooperação e eficiência.

 Art. 2º É dever do advogado que pretenda despachar de maneira online 

com o juiz possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional.

Art. 3º O advogado que pretenda despachar eletronicamente com o juiz 

deverá:

Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE®, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone.

Entrar em contato com a Central de Administração da Comarca (Direção do 

Foro), por meio telefônico, através do número (65) 3376-1229, para 

agendar o atendimento.

Informar o número de sua inscrição na OAB e o(s) número(s) do 

processo(s) que pretende despachar com o juiz.

Informar o número do telefone de contato.

Informar o nome de contato SKYPE® para chamamento, pelo juízo, através 

do sistema na data e hora agendadas.

 Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE®.

Parágrafo 1º - Imediatamente após o agendamento, ou em outro momento, 

mas antes da data e hora agendada, a Central de Administração deverá 

realizar o teste de chamada, a fim de confirmar a correção dos dados 

informados e o estabelecimento de conexão estável, contatando o 

advogado via telefone em caso de insucesso para correção dos dados.

Parágrafo 2º - Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som 

com o advogado, ou deste para com o juízo, a reunião não será realizada.

Parágrafo 3º - O advogado deverá velar para que o ambiente em que 

pretenda reunir-se em videoconferência com o juízo seja adequado para a 

realização da reunião.

Parágrafo 4º - Não será realizada a reunião em videoconferência caso o 

advogado, no momento de início da chamada, esteja em ambiente ou local 

inadequado ou em movimento.

Parágrafo 5º - Preferencialmente, os atendimentos deverão ser realizados 

no mesmo dia em que agendado ou no dia imediatamente seguinte.

Parágrafo 6º - Havendo expressivo volume de atendimentos ou 

compromissos jurisdicionais no mesmo dia ou nos dias seguintes, poderá 

o agendamento ser feito para outras datas, preferencialmente dentro da 

mesma semana em que registrada a solicitação de atendimento, cabendo à 

Central de Administração informar ao advogado, com antecedência e 

justificadamente, qualquer alteração de agenda.

Art. 4º As reuniões via SKYPE® serão realizadas preferencialmente entre 

as 13h e 13h30 e 18h e 18h30, durante todos os dias de expediente 

forense ordinário.

Art. 5º Não haverá atendimento via SKYPE® nos dias em que o magistrado 

titular da unidade encontrar-se em Sessão do Júri ou ausente das 

dependências do fórum, em razão de convocação, usufruto de licenças 

legais ou compromissos externos (correição em presídios, correições 

cartorárias, correição delegacias de polícia, função eleitoral etc).

 Art. 6º Caberá à Central de Administração, juntamente com o magistrado 

titular, controlar a agenda de videoconferências via SKYPE® e tomar 

todas as providências para o adequado funcionamento do sistema.

 Parágrafo 1º – Deverá a Central de Administração manter registro de 

todas as ligações solicitando agendamento, com identificação dos dados 

constantes no art. 3º, bem como o resultado do agendamento.

Parágrafo 2º – Não sendo realizada a reunião em videoconferência, 

deverá a Central de Administração registrar circunstanciadamente o 

motivo.

Art. 7º As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 8º As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo juízo titular da Vara Única e Diretor do Foro.

Art. 9º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Em cumprimento art. 552, da CGNC, encaminhe-se à Corregedoria-Geral 

da Justiça para conhecimento e providências.

Encaminhe-se cópia desta Portaria à Presidência do Tribunal de Justiça, à 

Subseção da OAB em Diamantino e à Seção Estadual da OAB em Cuiabá.

Publique-se no átrio do Fórum.

Arquive-se na Diretoria do Foro.

 Cumpra-se.

Nobres, 16 de janeiro de 2019

Diego Hartmann
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Juiz de Direito Diretor do Fo ro

Portaria assinado digitalmente

 PORTARIA N. 05/2020-DF

O Doutor DIEGO HARTMANN, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 

Nobres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, no uso de 

suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO os termos da Portaria 36/2020-DF, que nomeou VITORIA 

CAROLINE MENDES CAMPOS, para a exercer, em Comissão o Cargo de 

Assessor de Gabinete II, do Gabinete da Vara Única da Comarca de 

Nobres.

RESOLVE:

EXONERAR VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS, portador da Cédula de 

Identidade RG 22523987 SSP/MT e CPF n. 062.112.031-60, do cargo em 

Comissão de Assessor de Gabinete II do Gabinete do Juiz da Vara Única 

da Comarca de Nobres, a partir desta data.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nobres, 21 de janeiro de 2020

 DIEGO HARTMANN

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 assinado digitalmente

 PORTARIA N. 04/2020-DF

O Doutor DIEGO HARTMANN, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 

Nobres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, no uso de 

suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO os termos da Portaria 34/2019-DF, que nomeou 

LUCIANA LOURENÇÃO ALVES DE ALMEIDA, para a exercer, em 

Comissão o Cargo de Assessor de Gabinete I, do Gabinete da Vara Única 

da Comarca de Nobres.

RESOLVE:

EXONERAR LUCIANA LOURENÇÃO ALVES DE ALMEIDA, portadora da 

Cédula de Identidade RG n° 17599938 SPP/MT e CPF n° 017.446.181-00, 

do cargo em Comissão de Assessor de Gabinete I do Gabinete do Juiz da 

Vara Única da Comarca de Nobres, a partir desta data.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nobres, 21 de janeiro de 20 20

 DIEGO HARTMANN

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 documento assinado digitalmente

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 79807 Nr: 1434-87.2019.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luís Fernando Farias Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 

04/03/2020, às 13h30min.

 Intime(m)-se a(s) testemunha(s), bem como seu representante legal, 

no(s) endereço(s) descrito(s) na carta precatória, a qual faz parte desta 

decisão.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Cumpra-se.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000441-24.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. R. O. (REQUERENTE)

K. S. R. L. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. C. B. D. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NORTELÂNDIA DECISÃO Processo: 1000441-24.2019.8.11.0031. 

REQUERENTE: K. S. R. L. O., KÁSSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA 

REQUERIDO: MÁRCIA MARIA DO CARMO BEZERRA DE LIMA Vistos etc. 

Cuida-se de ação de tutela e guarda de menor com pedido de tutela 

antecipada ajuizada por K.S.R.L.O., menor impúbere, neste ato 

representado pelo seu genitor KÁSSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA contra 

MÁRCIA MARIA DO CARMO BEZERRA DE LIMA, pleiteando a 

regularização da situação fática preexistente. Alega a parte autora que o 

requerente é genitor do menor K.S.R.L.O., de 03 (três) anos de idade e, 

que, recentemente, após um período em que o mencionado menor 

encontrava-se sob a guarda da sua genitora, ele foi abusado sexualmente 

por uma menor de 12 (doze) anos de idade, filha da sua babá e, em razão 

disso, o referido infante vem sofrendo abalos morais e psíquicos. 

Argumenta também que, há quase um ano, a citada criança encontra-se 

sob a guarda do seu genitor e da sua avó paterna, eis que a genitora da 

criança mudou-se para uma Fazenda denominada Tucano, localizada no 

Município de Campo Novo do Parecis. Vieram os autos conclusos, em 

urgência, para análise do pleito liminar. É O RELATÓRIO, DO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Cediço é que a guarda destina-se a regularizar a 

posse de fato da criança ou de adolescente (ECA, art. 33, § 1º, início), 

mormente é temporária (ou provisória), quando visa a atendimento de 

situação limitada ou por termo ou por condição, não sendo, assim, um fim 

em si mesma (ECA, art. 167). Nesse contexto, em sendo a guarda 

deferida, o guardião assume algumas obrigações, quais sejam: a 

prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou ao 

adolescente (ECA, art. 33, 1ª parte). Assim sendo, pela situação ora 

exposta, o correto a fazer é permitir que o Sr. KÁSSIO SABINO RAMOS 

OLIVEIRA continue com a guarda do menor KAIO SABINO RAMOS LIMA 

OLIVEIRA, eis que por meio da documentação carreada ao pleito inicial, 

restou demonstrado que o mencionado genitor, além de já estar com a 

guarda de fato da criança, proporciona-lhe um desenvolvimento saudável 

e, especialmente, seguro, o que não acontece, quando a criança em 

comento, está sob os cuidados da genitora, mormente, pelo infante ter 

sofrido abuso sexual, quando estava na guarda daquela, o que demonstra 

que a criança sob a guarda da mãe está em situação de risco. Destarte, 

visando prestigiar o princípio da proteção integral do menor, tenho que é 

medida imperativa a permanência do menor KAIO SABINO RAMOS LIMA 

OLIVEIRA sob a guarda do Sr. KÁSSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA, 

considerando-se, ainda, que referido genitor juntamente com a avó 

paterna responsabilizaram-se pelos cuidados necessários aquele, em 

razão da genitora da criança ter se mudado para uma Fazenda 

denominada Tucano, localizada no Município de Campo Novo do Parecis. 

Diante do exposto e em razão da situação peculiar que ora se apresenta, 

liminarmente, DEFIRO A GUARDA PROVISÓRIA do menor KAIO SABINO 

RAMOS LIMA OLIVEIRA em favor do Sr. KÁSSIO SABINO RAMOS 

OLIVEIRA. Outorgo-lhe o direito de representá-lo nos atos da vida civil, até 

ulterior decisão, ficando ressalvado que, a qualquer momento, a presente 

guarda poderá ser revogada, em havendo interesse para o menor (art. 35, 

do ECA). 1) Expeça-se o competente Termo de Guarda Provisória, 

devendo-se colher a assinatura do genitor no aludido termo. 2) 

Processe-se o feito em segredo de justiça. 3) Noutro giro, determino a 

realização de acompanhamento psicossocial do caso pela equipe 

interdisciplinar deste juízo até a decisão final deste processo, devendo ser 

apresentados a este feito relatórios bimestrais. 4) Cientifique-se o 

representante do Ministério Público do teor desta decisão. 6) Intime-se o 

Sr. KÁSSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA do teor desta decisão, devendo 

ser colhida a assinatura daquele no competente termo de compromisso e 

de guarda provisória. 7) Intime-se e cite-se a requerida MÁRCIA MARIA 

DO CARMO BEZERRA DE LIMA, para que tome conhecimento do teor 

desta decisão e apresente, acaso queira, recurso em face ao ora 

deliberado e, ainda, contestação no prazo legal, sob pena de revelia. 8) 

Comunique-se a Equipe Interdisciplinar deste Juízo para os fins ora 

delineados. Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta 

decisão como o necessário mandado de intimação/carta 
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precatória/ofício/termo de compromisso e de guarda provisória. 

NORTELÂNDIA, 20 de janeiro de 2020. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000409-19.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR LUCIO OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSSIMAR JOSE FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000409-19.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: JOSSIMAR JOSE FERNANDES, JUNIOR 

LUCIO OLIVEIRA Vistos etc. Na petição de ID 27956528 a parte autora 

postulou pela desistência do feito. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Diante do exposto, na forma do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil homologo a desistência da ação, 

para declarar extinto o processo sem resolução do mérito. Sem custas 

judiciais. Sem honorários advocatícios. Tendo em vista a preclusão lógica, 

reconheço o trânsito em julgado desde já. Arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias e as anotações de estilo. P.R.I.C. NORTELÂNDIA/MT, 

21 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000340-84.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA SOUZA CHAVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000340-84.2019.8.11.0031 REQUERENTE: LUIZA SOUZA CHAVES 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos etc. Intimem-se as partes para especificação das provas 

que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. O silêncio ou o 

protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os 

requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 21 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 37778 Nr: 821-69.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovana Luzia dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro pedido da parte autora de ref. 45, DETERMINO que expeça-se 

alvará de levantamento dos valores depositados nestes autos, em favor 

da parte exequente.

2. Após, intime-se a parte autora pessoalmente e via DJe, por seu patrono, 

para dizer quanto a atualização do débito, tal como, manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

presumir-se a quitação, com consequente extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40385 Nr: 838-71.2017.811.0031

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNDULA LOPES CORREIA - 

OAB:25631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ao tempo em que DEFIRO o pedido Do Parquet à ref.: 49 dos autos, decido 

nos termos que se seguem:

 Diz a Constituição Federal:

"Art. 5° - ...

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel.”

Com relação a essa pretensão, a melhor orientação jurisprudencial é no 

sentido de se admitir a prisão pelo não pagamento das três últimas 

prestações anteriores ao ajuizamento da ação, se inescusável a omissão 

do devedor e as parcelas vencidas e não pagas no curso da execução 

considerar-se-ão incluídas no pedido, independentemente de declaração 

expressa do exequente.

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 5°, inciso LXVII, da Constituição 

Federal e no artigo 528, § 3°, do Código de Processo Civil, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL do executado, o qual deverá ser recolhido em cela diversa 

dos presos comuns por se tratar de prisão civil, com as cautelas de estilo, 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até que se cumpra a obrigação, nos 

estritos termos em que foi citado.

 E, ainda, considerando que a prisão civil não elide a obrigação alimentar 

nem importa no adimplemento das obrigações vencidas e vincendas (CPC, 

art. 528, § 5º), atualize-se o débito alimentar, para que, posteriormente, 

sejam efetuados atos constritivos em desfavor do executado (BacenJud e 

RenaJud), a fim de localizar valores ou veículos de propriedade do 

executado que possam ser utilizados para satisfazer a execução.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário MANDADO DE INTIMAÇÃO/MANDADO DE 

PRISÃO/OFÍCIO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38701 Nr: 1397-62.2016.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CID, BDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO PACELLI PAZ VIEIRA 

DA COSTA - OAB:35294-SC

 Vistos etc.

Compulsando os autos, ante ausência de manifestação da parte autora, 

DETERMINO a intimação da parte requerente, pessoalmente, bem como de 

seu procurador dativo, para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, 

do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário MANDADO DE INTIMAÇÃO/CARTA/CARTA 

PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38711 Nr: 1400-17.2016.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Lima de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 478 de 569



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

Ante a concordância da parte autora à proposta do INSS (ref. 89 e 92) 

com os cálculos apresentados (ref. 89), neste ato, decido pela 

HOMOLOGAÇÃO dos valores.

DETERMINO a expedição de RPV em favor da parte autora.

Com o comprovante de pagamento, EXPEÇA-SE alvará de levantamento de 

valores em nome do patrono habilitado.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora, acerca da liberação 

do alvará pra fins de ciência.

 Após, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1558 Nr: 179-58.2000.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Gregoria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMI - Caixa de Pecúlios, Pensões dos 

Militares e Civis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barbosa Ribeiro - 

OAB:mt 13.654, Jaco Carlos Silva Coelho - OAB:15013A, Roberto 

Miranda Nogueira Junior - OAB:RJ 130.630

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 1175 e DETERMINO o cadastramento no Sistema 

Apolo do advogado da requerida ( Jacó Carlos Silva Coelho – OAB/MT nº 

15.013) para fins de recebimento de intimações via DJE.

Após, intime-se a requerida acerca do despacho de fls. 1173.

Certifique-se o decurso de prazo.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000097-14.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY DE SOUZA PORTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000097-14.2017.8.11.0031 EXEQUENTE: JURACY DE SOUZA PORTO 

EXECUTADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. I – 

Certifique-se a tempestividade. II - Intime-se o recorrido para apresentar as 

suas Contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo legal. III - Após, 

remetam-se os autos a Turma Recursal dos Juizados Especiais com as 

nossas homenagens. IV – Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-02.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000199-02.2018.8.11.0031 REQUERENTE: CLEIDE JOSE ALVES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Defiro o pedido de ID 24630541 e DETERMINO neste ato a 

publicação da sentença de ID 17683825 via DJE, com a consequente 

reabertura dos prazos recursais para ambas as partes. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000090-22.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES LINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000090-22.2017.8.11.0031 EXEQUENTE: EVANILDES LINO DE SOUZA 

EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos etc. Ante a oposição de Embargos de 

Declaração com efeito Modificativo, DETERMINO a intimação da parte 

embargada, para interposição de Contrarrazões no prazo legal. 

Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-86.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

VERA RITA PORTELA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000174-86.2018.8.11.0031 REQUERENTE: VERA RITA PORTELA ALVES 

REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. I – Certifique-se a 

tempestividade. II - Intime-se o recorrido para apresentar as suas 

Contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo legal. III - Após, 

remetam-se os autos a Turma Recursal dos Juizados Especiais com as 

nossas homenagens. IV – Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-88.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000094-88.2019.8.11.0031 REQUERENTE: MANOEL GOMES REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se a embargada para que 

apresente Contrarrazões no prazo legal. Após, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 2020. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-66.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DIAS DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000089-66.2019.8.11.0031 REQUERENTE: AMANDA DIAS DA SILVA 

RONDON REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se a 

embargada para que apresente Contrarrazões no prazo legal. Após, 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro 

de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-82.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA GONCALVES DA COSTA BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000172-82.2019.8.11.0031 REQUERENTE: ROSANA GONCALVES DA 

COSTA BRASIL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Intimem-se as 

embargadas, para que apresentem Contrarrazões no prazo legal. Após, 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro 

de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000207-76.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RAMOS BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000207-76.2018.8.11.0031 EXEQUENTE: SEBASTIAO RAMOS BATISTA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Intime-se a 

embargada, para que apresente Contrarrazões no prazo legal. Após, 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro 

de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-24.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000053-24.2019.8.11.0031 REQUERENTE: MARCIA DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se a embargada 

para que apresente Contrarrazões no prazo legal. Após, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 2020. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010009-47.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL NUNES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010009-47.2016.8.11.0031 EXEQUENTE: ISABEL NUNES PEREIRA 

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Vistos etc. Intime-se o exequente para que requeira o que for de direito 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-17.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA PINOTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, 

TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000241-17.2019.8.11.0031 REQUERENTE: ANTONIO GARCIA PINOTE 

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, 

SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Intime-se o requerente para apresentação de 

Impugnação à Contestação no prazo legal. Em seguida, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 2020. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000127-78.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BEZERRA DE FARIAS (AUTOR(A))

MARIA ELIZANGELA SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO SANTOS OAB - MT2739-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000127-78.2019.8.11.0031 AUTOR(A): ROGERIO BEZERRA DE FARIAS, 

MARIA ELIZANGELA SANTOS DA SILVA REU: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Intimem-se as partes para especificação das provas 

que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. O silêncio ou o 

protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os 

requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-48.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000226-48.2019.8.11.0031 REQUERENTE: WILSON TAVARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se o 

requerente para apresentação de Impugnação à Contestação no prazo 

legal. Em seguida, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000034-81.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000034-81.2020.8.11.0031 EXEQUENTE: SANDRO LEITE DOS SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010053-03.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010053-03.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se o exequente 

para manifestação. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010058-25.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010058-25.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se o 

exequente para manifestação. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 20 de 

janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010057-40.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010057-40.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se o 

exequente para manifestação. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 20 de 

janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010059-10.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010059-10.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se o 

requerente para manifestação. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 20 de 

janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010052-18.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010052-18.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se o exequente 

para manifestação. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010051-33.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010051-33.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se o exequente 

para manifestação. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010045-26.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010045-26.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se o exequente 

para manifestação. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010048-78.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010048-78.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se o exequente 

para manifestação. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010044-41.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010044-41.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se o exequente 

para manifestação. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000143-66.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE SOUZA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000143-66.2018.8.11.0031 EXEQUENTE: ELIZANGELA DE SOUZA NEVES 

EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Expeça-se alvará judicial em favor da parte requerente, conforme 

requerido na última petição . Após o levantamento dos valores, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010050-48.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010050-48.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se o exequente 

para manifestação. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-63.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010049-63.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se o exequente 

para manifestação. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000042-29.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAASS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000042-29.2018.8.11.0031 EXEQUENTE: RODRIGO LAASS DE ALMEIDA 

EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. I – Certifique-se a tempestividade. II - Intime-se o 

recorrido para apresentar as suas Contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo legal. III - Após, remetam-se os autos a Turma Recursal dos 

Juizados Especiais com as nossas homenagens. IV – Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-43.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES SALVADOR SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000097-43.2019.8.11.0031 REQUERENTE: ERNANDES SALVADOR 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. I – 

Certifique-se a tempestividade. II - Intime-se o recorrido para apresentar as 

suas Contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo legal. III - Após, 

remetam-se os autos a Turma Recursal dos Juizados Especiais com as 

nossas homenagens. IV – Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-69.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ERAIDE BENEDITA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUZIA PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010014-69.2016.8.11.0031 REQUERENTE: ERAIDE BENEDITA DE 

MAGALHAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. I – Certifique-se a tempestividade. II - 

Intime-se o recorrido para apresentar as suas Contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. III - Após, remetam-se os autos a Turma 

Recursal dos Juizados Especiais com as nossas homenagens. IV – 

Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-43.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES SALVADOR SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000097-43.2019.8.11.0031 REQUERENTE: ERNANDES SALVADOR 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. I – 

Certifique-se a tempestividade. II - Intime-se o recorrido para apresentar as 

suas Contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo legal. III - Após, 

remetam-se os autos a Turma Recursal dos Juizados Especiais com as 

nossas homenagens. IV – Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 20 de janeiro de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-51.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEUZA ALVES SILVA (REQUERENTE)

EDNALVA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO(A))

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010054-51.2016.8.11.0031 REQUERENTE: MARINEUZA ALVES SILVA, 

EDNALVA ALVES DA SILVA REQUERIDO: SOC BENEFICIENTE DE 

SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos da Turma Recursal DETERMINO a intimação das partes para que 

requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias. Após o decurso de 

prazo, em nada sendo requerido, DETERMINO o arquivamento do feito com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 20 de 

janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46655 Nr: 401-59.2019.811.0031

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Carlos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal, c/c o 

artigo 103 do Código Penal JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AUTOR 

DO FATO, ante a ausência de representação da vítima e decorrência do 

prazo decadencial.Cientifique-se o Ministério Público. Desde já, nomeio o 

Dr. Dr. Luiz Eduardo Piroseli, OAB-MT 23.144/O, para receber a intimação 

do réu acerca da sentença via DJE, nos termos previstos na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça - CNGC, que 

disciplina em seu art. 1387 que será dispensada a intimação pessoal do 

réu nos casos de sentença extintiva da punibilidade [art. 1387 - na 

hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando à intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato], tal como, arbitro em favor do Defensor Dativo 

nomeado especificamente para realização deste ato, a importância de 02 

URH´s, devendo ser expedida a devida certidão de honorários.Certificado 

o trânsito em julgado, oficiem-se os Institutos de Identificação Estadual e 

Federal e à Delegacia de Polícia, para as anotações pertinentes, em 

seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa, inclusive, na 

distribuição.P.I.C.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia 

des ta  dec isão  como o  necessár io  MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-28.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000044-28.2020.8.11.0031. REQUERENTE: FABIO JOSE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. INDEFIRO o pedido de liminar 

pretendido, notadamente por que não vislumbro o "periculum in mora" 

(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) e o “fumus boni 

iuris” (probabilidade do direito), requisitos estes, previstos no art. 300 do 

NCPC. Além do mais, causa estranheza que diante da suposta 

negativação indevida, por inexistência de relação jurídica, o requerente 

não tenha registrado Boletim de Ocorrência e/ou acionado o SAC da 

empresa requerida. CITE-SE a parte reclamada, INTIMANDO-A para que 

compareça à audiência de conciliação designada, constando do mandado 

as advertências do art. 18, § 1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

INTIME-SE a parte reclamante, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE servindo a presente 

decisão como o necessário (mandado, carta precatória, ofício). 

NORTELÂNDIA, 20 de janeiro de 2020. Dr. Victor Lima Pinto Coelho Juiz(a) 

de Direito

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000162-55.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

NEDIR LIMA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar alegações finais por escrito, na forma do §2°, do 

art. 364, do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000295-97.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIS ROGER REZENDE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito com 

a finalidade intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao teor da certidão do (a) Oficial 

(a) de Justiça de referência 22948031.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000494-22.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTEIRA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 1000494-22.2019.8.11.0090 

EXEQUENTE: CASA DO ADUBO S.A EXECUTADO: PORTEIRA AGRICOLA 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP Vistos. Considerando que não 

houve pedido do benefício da justiça gratuita na petição inicial, intime-se a 

parte exequente, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, proceda ao recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 456, § 1º, da CNGC. 
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Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, data da assinatura 

eletrônica.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35722 Nr: 207-91.2010.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Vistos.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intime-se a parte requerida, no 

prazo de 15 (quinze) dias:

a) Especificar que provas pretende produzir, estabelecendo relação clara 

e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência;

b) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito.

Deixo de intimar a parte requerente considerando que ela já especificou a 

prova que pretende produzir (fl.17).

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34901 Nr: 236-78.2009.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDNCDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Maciel - 

OAB:5983/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 Vistos. [...] Assim, intime-se o advogado atuante em causa própria, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos 

autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de 

conta bancária dos últimos 03 (três) meses e/ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35502 Nr: 829-10.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA NUNES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERASMO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e INDEFIRO a 

gratuidade da justiça, e, por consequência, DETERMINO à parte autora o 

recolhimento das custas, taxas e despesas processuais devidas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente revogação das decisões prolatadas, tudo nos termos do art. 

470, parágrafo único, da CNGC c.c. o art. 100, parágrafo único e o art. 

1.022 e seguintes do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISDecorrido o prazo 

sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-47.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE NIEDERMEYER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010090-47.2015.8.11.0090 REQUERENTE: SALETE 

NIEDERMEYER REQUERIDO: OI S/A Vistos em mutirão. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar de incompetência do juízo pela 

complexidade da causa Não obstante os valiosos argumentos da parte ré, 

não há falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo porque dispensável prova pericial, 

considerando-se que a questionada falha na prestação do serviço pode 

ser refutada por outros elementos como relatório descritivo de ligações 

efetuadas e de consumo de dados, além de outros dados fidedignos. II.2 - 

Do mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. A 

matéria preliminar resta prejudicada, não havendo prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no art. 355, I, do NCPC. Trata-se de RECLAMAÇÃO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por SALETE NIEDERMEYER 

FILIPINI em desfavor de OI S/A, ambas devidamente qualificadas. E os 

pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que ela 

(parte autora) não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos 

termos do art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, 

demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a parte ré, 

considerando-se a informação de que aquela teria contatado esta 

inúmeras vezes por meio telefônico, do que não há qualquer registro ou 

protocolo a oportunizar a defesa. Ademais, para que se possa falar em 

eventual inversão do ônus da prova nos termos da legislação 

consumerista, é indispensável que a parte reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, mormente se considerar que afirma ela a falha na 

prestação dos serviços a partir do dia 18/09/2015, mas acosta somente a 

fatura correspondente ao consumo do período de 03/08/2015 a 

03/09/2015 (id. 5944055 - Pág. 3), o que a constituir o cerne da questão e 

sendo elemento de fácil produção. Depois, afirma a parte requerente ter 

se utilizado de todos os meios administrativos para a resolução 

extrajudicial, porém, como já dito, não há informação de qualquer 

protocolo, seja perante a empresa reclamada, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante a 

Anatel. Então, considerando-se a ausência de elementos seguros a atacar 

a regularidade da relação jurídica impugnada, resta impossível o 

acolhimento do pleito. No respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a critério do 

juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação 

do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente 

ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O 

acórdão entendeu que não se juntou à inicial nenhum documento que 

comprovasse uma mínima prova de fato constitutivo do direito dos 

recorrentes, inexistindo qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do 

ônus probatório. (...)” (AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 

06/11/2012). III - DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeitada a arguição 

preliminar, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se 
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em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Considerando-se o reduzido número de servidores nesta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e OFÍCIO. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 10 de março de 2018, em regime de 

mutirão processual.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-62.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010089-62.2015.8.11.0090 REQUERENTE: OSMAR DE MOURA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos em mutirão. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar de incompetência do juízo pela 

complexidade da causa Não obstante os valiosos argumentos da parte ré, 

não há falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo porque dispensável prova pericial, 

considerando-se que a questionada falha na prestação do serviço pode 

ser refutada por outros elementos como relatório descritivo de ligações 

efetuadas e de consumo de dados, além de outros dados fidedignos. II.2 - 

Do mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. A 

matéria preliminar resta prejudicada, não havendo prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no art. 355, I, do NCPC. Trata-se de RECLAMAÇÃO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta pela parte autora em desfavor 

da parte ré, ambas devidamente qualificadas. E os pedidos formulados 

pela parte autora não merecem acolhimento. É que ela (parte autora) não 

se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 373, 

inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta 

abusiva a responsabilizar a parte ré, considerando-se que, malgrado 

tenha acostado protocolos de atendimento, requer a repetição do indébito 

sem que tenha juntado a fatura correspondente e o respectivo 

comprovante de pagamento objurgados. Ademais, para que se possa falar 

em eventual inversão do ônus da prova nos termos da legislação 

consumerista, é indispensável que a parte reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, mormente se considerar que afirma ela a falha na 

prestação dos serviços a partir do dia 18/09/2015, mas acosta somente a 

fatura correspondente ao consumo do período de 26/07/2015 a 

25/08/2015 (id. 5944017 - Pág. 2) despida do respectivo comprovante de 

pagamento, o que a constituir o cerne da questão e sendo elemento de 

fácil produção. Então, considerando-se a ausência de elementos seguros 

a atacar a regularidade da relação jurídica impugnada, resta impossível o 

acolhimento do pleito. No respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a critério do 

juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação 

do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente 

ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O 

acórdão entendeu que não se juntou à inicial nenhum documento que 

comprovasse uma mínima prova de fato constitutivo do direito dos 

recorrentes, inexistindo qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do 

ônus probatório. (...)” (AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 

06/11/2012). III - DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeitada a arguição 

preliminar, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Considerando-se o reduzido número de servidores nesta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e OFÍCIO. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 10 de março de 2018, em regime de 

mutirão processual.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010204-49.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETALHA NUNES DOS SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE Certidão de 

Impulsionamento Processo: 8010204-49.2016.8.11.0090; Valor causa: R$ 

3.119,29; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[Liquidação / Cumprimento / Execução]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos 

do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com a finalidade 

de abrir vista a parte Requerente para manifestação acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça constante ao id. 27888586. NOVA C 

NORTE, 21 de janeiro de 2020 ARAY HENRIQUE BARBOSA Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA ALBERTO ALVES, 113, 

CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 78515-000 TELEFONE: (66) 

35511105

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000093-91.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE Certidão de 

Impulsionamento Processo: 1000093-91.2017.8.11.0090; Valor causa: R$ 

988,17; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[Nota Promissória, Liquidação / Cumprimento / Execução]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Nos termos do Despacho id. 9927246, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de INTIMAR a parte Requerente para manifestação no prazo de 

15 (quinze) dias acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no 

que concerne a penhora, constante ao id. 10842186. NOVA C NORTE, 21 

de janeiro de 2020 ARAY HENRIQUE BARBOSA Técnica(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO 

NORTE E INFORMAÇÕES: RUA ALBERTO ALVES, 113, CENTRO, NOVA C 

NORTE - MT - CEP: 78515-000 TELEFONE: (66) 35511105

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020001-83.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ODOCIL BRITO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIR PETRICA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8020001-83.2015.8.11.0090 REQUERENTE: ODOCIL BRITO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: DAIR PETRICA Vistos em mutirão. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência da 

ação por falta de interesse processual. Considerando que, nos termos do 

art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada, ou citada, não 

apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas e honorários, em virtude do disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Expeça-se certidão de honorários 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 486 de 569



advocatícios ao advogado nomeado, intimando-o a respeito. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 18 de fevereiro de 2018, em 

regime de mutirão processual.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 10/2020/NMV

 O EXMO. SR. DR. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA, MM. JUIZ DE 

DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E,

 CONSIDERANDO os termos do Provimento nº. 17/2019-CM, que revoga o 

Provimento n. 10/2016/CM e o Provimento 09/2019/CM e estabelece o 

Plantão Regional no Primeiro Grau de jurisdição do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como no 

plantão semanal;

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro baixar portaria que 

estabeleça a escala de magistrados e servidores, incluindo, 

necessariamente, ao menos dois servidores, devendo um ser oficial de 

justiça e promover as alterações dessa Escala a partir de solicitações de 

permutas ou outras intercorrências;

 CONSIDERANDO os termos da Portaria nº. 002/2020/DF expedida pela 

Comarca de Alta Floresta, que estabelece a escala do plantão regional do 

Polo IV, referente aos meses de FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL de 2020;

 RESOLVE

 Art. 1º - ESTABELECER a escala de plantão semanal e para os finais de 

semana e feriados e recesso forense, na Comarca de Nova Monte Verde, 

referente ao mês de FEVEREIRO/2020 , da seguinte forma:

 Data

Classe

Juiz (a)

Servidor(a)/Gestor(a)

Servidor(a)/Oficial de Justiça

01/02/2020

Final de Semana

Roger Augusto Bim Donega

Janice Schroeder

 Roberto Luiz Cecconello Júnior

02/02/2020

Final de Semana

Roger Augusto Bim Donega

 Janice Schroeder

 Roberto Luiz Cecconello Júnior

03/02/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Marcio Jesus Gattiboni

04/02/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Marcio Jesus Gattiboni

05/02/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Marcio Jesus Gattiboni

06/02/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Marcio Jesus Gattiboni

07/02/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Marcio Jesus Gattiboni

08/02/2020

Final de Semana

Tibério de Lucena Batista

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Marcio Jesus Gattiboni

09/02/2020

Final de Semana

Tibério de Lucena Batista

 Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Marcio Jesus Gattiboni

10/02/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Josimar dos Santos

Roberto Luiz Cecconello Júnior

11/02/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Josimar dos Santos

Roberto Luiz Cecconello Júnior

12/02/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Josimar dos Santos

Roberto Luiz Cecconello Júnior

13/02/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Josimar dos Santos

Roberto Luiz Cecconello Júnior

14/02/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Josimar dos Santos

Roberto Luiz Cecconello Júnior

15/02/2020

Final de Semana

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Josimar dos Santos

Roberto Luiz Cecconello Júnior

16/02/2020

Final de Semana

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Josimar dos Santos

Roberto Luiz Cecconello Júnior

17/02/2020

Semanal

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juliana Apª Arantes de Souza

Marcio Jesus Gattiboni

18/02/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juliana Apª Arantes de Souza

Marcio Jesus Gattiboni

19/02/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juliana Apª Arantes de Souza

Marcio Jesus Gattiboni

20/02/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juliana Apª Arantes de Souza

Marcio Jesus Gattiboni

21/02/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juliana Apª Arantes de Souza

Marcio Jesus Gattiboni

22/02/2020

Final de Semana
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Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Apª Arantes de Souza

Marcio Jesus Gattiboni

23/02/2020

Final de Semana

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Apª Arantes de Souza

Marcio Jesus Gattiboni

24/02/2020

Carnaval - Ponto Facultativo

(Port. 1555/2019-PRES)

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Roberto Luiz Cecconello Júnior

25/02/2020

Carnaval - Ponto Facultativo

(Port. 1555/2019-PRES)

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Roberto Luiz Cecconello Júnior

26/02/2020

Cinzas – Expediente após as 13h

(Port. 1555/2019-PRES)

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Roberto Luiz Cecconello Júnior

27/02/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Roberto Luiz Cecconello Júnior

28/02/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Roberto Luiz Cecconello Júnior

29/02/2020

Final de Semana

Diego Hartmann

Edivan Cerqueira Viana

Roberto Luiz Cecconello Júnior

CONTATOS

Nome

 Comarca

Vara

Telefone

Endereço

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

(66) 98403-9339

Prédio do Fórum

Edivan Cerqueira Viana

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98462-4155

Prédio do Fórum

Janice Schroeder

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98442-0088

Prédio do Fórum

Jaqueline Romeira Pacheco

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98421-8461

Prédio do Fórum

Josimar dos Santos

Nova Monte Verde

Vara Única

(66) 98452-0291

Prédio do Fórum

Juliana Aparecida Arantes de Souza

Nova Monte Verde

Vara Única

 (66) 98441-2868

Prédio do Fórum

Marcio Jesus Gattiboni

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98429-1828

Prédio do Fórum

Roberto Luiz Cecconello Júnior

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98447-4543

Prédio do Fórum

Wagner Erharter

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98413-6611

Prédio do Fórum

Evandro Juarez Rodrigues

Peixoto de Azevedo

2ª Vara

(66)99205-5365

Prédio do Fórum

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Alta Floresta

2ª Vara

(65)99688-9343

Prédio do Fórum

Janaina Rebucci Dezanetti

Alta Floresta

3ª Vara

(66)99930-0740

Prédio do Fórum

Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Alta Floresta

Diretoria do Forum

(66)99233-8409

Prédio do Fórum

Roger Augusto Bim Donega

Alta Floresta

5ª Vara

(66)99695-6227

Prédio do Fórum

Tibério de Lucena Batista

Apiacás

Vara Única

(65)99329-7258

Prédio do Fórum

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Paranaíta

Vara Única

(66)99672-3601

Prédio do Fórum

Diego Hartmann

Guarantã do Norte

Vara Única

(66) 99910-6161

Prédio do Fórum

 Art. 2º - DETERMINAR que os servidores escalados para o plantão de 

final de semana permaneçam nas dependências do Fórum no horário de 

13h00 às 17h00, nos termos do § 1º do Art. 15 do Provimento 

17/2019-CM, observando-se ainda a regra do Paragrafo Único do Artigo 

19 do mesmo Provimento.

 Parágrafo Primeiro - O plantão de final de semana iniciar-se-á após o 

encerramento do horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas 

de feriados e terá seu término no início do horário de expediente do 

primeiro dia útil subsequente.

 Parágrafo Segundo - O Plantão semanal iniciará após o encerramento do 

expediente forense do primeiro dia útil da semana, encerrando-se no início 

do expediente do último dia útil.
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 Art. 3º - DETERMINAR que seja encaminhada, pela Central de 

Administração, via malote digital ou e-mail, cópia da escala de plantão de 

magistrados e servidores desta Comarca e suas eventuais alterações à 

Presidência do Tribunal de Justiça, à Corregedoria-Geral da Justiça, à 

Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Mato Grosso, ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública, à Coordenadoria Judiciária, à Coordenadoria 

de Magistrados, às autoridades policiais locais e demais órgãos ou 

pessoas que possam ter interesse no seu conhecimento, bem como o 

cadastramento no sistema respectivo, conforme Ofício-Circular n. 

66/2019-CCGJ.

 Afixe-se no átrio do Fórum, no local de costume, para conhecimento 

público.

 Publique-se.

 Cumpra-se.

 Nova Monte Verde-MT, 21 de janeiro de 2020.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000491-64.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO MASTRANGELLI CIPRIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Considerando o decurso de prazo para comprovação do 

pagamento nos autos, impulsiono o feito para recolhimento da diligência 

para cumprimento dos demais atos executórios. Nos termos do art. 152, 

inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para intimação da parte autora para 

que efetue o recolhimento do valor referente à diligência do Oficial de 

Justiça por intermédio do novo sistema CPD - Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme disposto no provimento 

7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida diretamente no site do Tribunal 

de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias online – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência, com o correto preenchimento dos dados 

processuais para vinculação do depósito, no prazo de 15 dias. Guia para 

Ato do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 14,00 Guia para deslocamento 

ao Município de Nova Bandeirantes/MT (R$390,00) = 01 VALOR TOTAL A 

SER RECOLHIDO: R$ 404,00. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000679-57.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA FEDRIGO SARTORI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA OAB - PR53585 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal (...) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000343-53.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO CALDEIRA DE LIMA (REQUERIDO)

SILENE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Considerando o decurso do prazo sem comprovação do 

pagamento nos autos, impulsiono para intimação da parte Autora para que 

proceda ao recolhimento da guia da diligência para cumprimento dos atos 

executório. Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos 

para intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 15 dias. I. Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 

14,00 cada) = 01; II. Guia para deslocamento ao município de Nova 

Bandeirantes/MT, Estrada Arapoti, zona rural = R$ 420,00 VALOR TOTAL 

A SER RECOLHIDO: R$ 434,00. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000364-29.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR WONS (EXECUTADO)

PATRIC RONALDO WONS (EXECUTADO)

CLECI ROJANE SCHAEFER WONS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste a respeito da Penhora e 

Avaliação realizada. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000627-61.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal (...) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000704-70.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON BAVARESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal (...) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000687-34.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CAIROS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal (...) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000105-34.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. R. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Reitero, pela derradeira vez, a intimação lançada no id. 

26504780. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000542-27.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA FREITAS RUST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON SOARES VANDES (REQUERIDO)

VALDENIR JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 1000542-27.2019.8.11.0107. 

REQUERENTE: ANA CRISTINA FREITAS RUST REQUERIDO: ARNON 

SOARES VANDES, VALDENIR JOSE DOS SANTOS Vistos. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por Ana 

Cristina Freitas Rust em face de Arnon Soares Vandes, Valdenir José dos 

Santos e Município de Nova Ubiratã/MT, todos qualificados. Relata, em 

síntese, a “ilegalidade da inspeção, autuação, apreensão e depósito das 

duas cargas de madeiras em toras” pelos impetrados, por não constarem 

a suposta infração ambiental, a legislação aplicável ao caso, e outros, de 

modo que fere seu direito líquido e certo. Postulou, ao final, a concessão 

de medida liminar, visando liberação e restituição das cargas de madeiras 

em toras constantes nas notas fiscais nº 752 e 755 em favor da 

impetrante, eis que inexiste qualquer irregularidade, seja em relação à 

GF-1, seja em relação ao transporte. Decisão inicial postergou análise do 

requerimento liminar, após oitiva das autoridades impetradas, bem como 

determinou a exclusão do Município de Nova Ubiratã/MT do polo passivo. 

Informações das autoridades coatoras ID 26112765. Instado a se 

manifestar, o d. Ministério Público emitiu parecer pela denegação da ordem 

pleiteada. Vieram os autos à conclusão. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em vista que a matéria discutida revela-se unicamente de 

direito, passo ao julgamento imediato do mérito. Ante a presença de 

questões preliminares, passo a apreciá-las. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA 

A preliminar lançada nas informações da autoridade coatora merece 

acolhimento, pois é cediço que a pessoa que omite ou ordena a prática do 

ato impugnado pela via mandamental, a qual detém competência 

necessária para desfazê-lo ou fazer cessar os seus efeitos tidos por 

abusivos ou ilegais, possui a aptidão específica para compor o pólo 

passivo do mandado de segurança. In casu, não vislumbro no presente 

feito, nenhum ato que configure as condições previstas no mandado de 

segurança de Valdenir José dos Santos. Portanto, JULGO EXTINTO o feito 

com relação ao Valdenir José dos Santos, à luz do art. 485, inciso VI, do 

CPC, determinando sua exclusão do polo passivo. DA INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA Tendo em vista os precedentes do Supremo Tribunal Federal 

no sentido da desnecessidade de esgotamento da via administrativa para 

a impetração de mandado de segurança, indefiro a preliminar da 

inadequação da via eleita. DO MÉRITO Sem maiores delongas, a 

concessão da segurança é medida que se impõe. Consigno que as 

alegações contidas na impetração quanto ao equívoco de preenchimento 

dos documentos florestais, deverão ter a discussão na seara competente, 

quer administrativa ou judicial, porquanto no estreito linde deste mandamus 

não é possível a verificação, haja vista a clara necessidade de dilação 

probatória para tanto. Pois bem. A Secretaria de Meio Ambiente de Nova 

Ubiratã/MT - realizou vistoria nas cargas transportadas pela impetrante, 

anotando o seguinte (ID. 24605504): “Por isso, fizeram uma medição 

amostral de algumas toras, e constataram que havia medição em 

desacordo com o romaneio de carga. No dia 04set2019, fizemos a 

conferência das medidas, tora por tora, e encontramos as diferenças: de 

um metro no comprimento em uma das toras; de alguns centímetros 

(considerados destopos) em outras; nos diâmetros foram encontradas 

algumas diferenças, devido à posição de medição. As medições que se 

fazem e que tem valor legal, tanto para fins ambientais quanto para fins de 

arrecadação, é a medida florestal. (...) Argumentei com ele que, como a 

diferença de medidas era mínima, se não poderia considerar que as 

medidas dessa carga também estavam certas. Ele disse que poderia até 

fazer isso, mas que já havia acionado o jurídico da prefeitura, 

comunicando que havia feito a autuação das duas cargas, e que por isso 

não poderia anular o termo de autuação nem deixar o caminhão seguir 

viagem. Então acompanhei o descarregamento, dessa vez usaram uma pá 

carregadeira com garfo florestal, específico para trabalhar com madeiras. 

Depois fizemos a conferência das medidas de algumas toras, 

aleatoriamente, e todos concordamos que as medidas estavam de acordo 

com o romaneio.” (sic). No caso concreto, a impetrante emitiu as devidas 

notas fiscais de transporte e comercialização, nºs 752 e 755, devidamente 

acompanhadas dos romaneios e das GF-1, onde constam expressamente 

as essências e as quantidades transportadas de madeira em toras, além 

dos devidos romaneios, exigidos pela legislação, além do respectivo 

documento de arrecadação para emissão da GF-1. Desse modo, força 

reconhecer que das essências apreendidas não há justificativa para a 

apreensão do Mandioqueira, do Champanhe, da Garapeira, do Canelão, e 

do Cambará, pois a autorização do órgão ambiental para transporte destas 

é válida e eficaz, como se observa das notas fiscais nº 752 e 755 e das 

guias florestais nº 9 e 29, com o que está caracterizado o ato ilegal para 

fins de acolhimento do mandado de segurança. Nesse sentido: MANDADO 

DE SEGURANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO 

DO MEIO AMBIENTE - AFASTAMENTO POR DETER A AUTORIDADE A 

COMPETÊNCIA PARA DESFAZER OU FAZER CESSAR OS EFEITOS DA 

APREENSÃO TIDA POR ILEGAL E ABUSIVA - APREENSÃO DE MADEIRA E 

DO CAMINHÃO QUE A TRANSPORTAVA - NOTA FISCAL E GUIA 

FLORESTAL QUE ACOBERTAVAM PARTE DAS MADEIRAS APREENDIDAS 

- ILEGALIDADE DA APREENSÃO RECONHECIDA APENAS QUANTO AS 

ESPÉCIES CITADAS NOS DOCUMENTOS AMBIENTAIS - SEGURANÇA 

JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A preliminar de ilegitimidade 

lançada nas informações da autoridade coatora não merece acolhimento, 

pois é cediço que a pessoa que omite ou ordena a prática do ato 

impugnado pela via mandamental, a qual detém competência necessária 

para desfazê-lo ou fazer cessar os seus efeitos tidos por abusivos ou 

ilegais, possui a aptidão específica para compor o pólo passivo do 

mandado de segurança . (...) Desse modo, força reconhecer que das 

essências apreendidas apenas não há justificativa para a apreensão do 

Angelim Rajado, do Cedrinho e do Cambará, pois a autorização do órgão 

ambiental para transporte destas é válida e eficaz, como se observa da 

nota fiscal nº 052 e da guia florestal nº 330, com o que está caracterizado 

o ato ilegal para fins de acolhimento do mandado de segurança . 

Igualmente, verifico ter a autoridade impetrada agido com excesso de 

poder ao apreender o veículo que transportava as essências, pois embora 

o art. 25, da Lei Federal nº 9.605/1998 autorize a apreensão dos 

instrumentos sutilizados na prática da infração ambiental, entendo que tal 

permissivo não alcança o caso destes autos, já que se instaurou 

divergência clara sobre as essências transportadas, sem indicativo claro 

de dolo ou má-fé. Segurança julgada parcialmente procedente para 
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acolher os pedidos de liberação apenas das espécies de produto florestal 

constantes da nota fiscal nº 052 e guia florestal 330, quais sejam Angelim 

Rajado, Cedrinho e Cambará, além do veículo caminhão que as 

transportava. (N.U 0109579-22.2008.8.11.0000, , ANTÔNIO HORACIO DA 

SILVA NETO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2009, Publicado no DJE 11/11/2009). 

Ademais, mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias, ainda que desacompanhada 

das respectivas notas fiscais ou de autorização para o seu transporte 

(madeiras), como forma de coerção ao pagamento de tributo, cuja 

retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de 

infração fiscal ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), 

sendo que, nessa hipótese, apenas com o fito de assegura a prova 

material da infração (STJ – Resp: 1624131 MT 2016/0231856-5, Relator: 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 

17/09/2018). Outrossim, existindo guia florestal para transporte de 

produtos florestais diversos que forneça cobertura parcial à madeira 

transportada, somente deve permanecer apreendido o quantitativo não 

compreendido nas notas fiscais e guias de transporte. Aliás, é pacífico o 

entendimento no sentido de ser indevida a apreensão da totalidade da 

carga de produto florestal, quando divisível, se parte dela estava coberta 

por guia florestal. Precedentes: AC 2006.36.00.005491-0/MT, Rel. DF João 

Batista Moreira, T5; AC 0012335-56.2010.4.01.4100/RO, Rel. DF Kássio 

Nunes Marques, T6. Nesse contexto, não há justificativas plausíveis para 

manter a apreensão das cargas de madeiras em toras descritas nas NF’s 

752 e 755, ensejando dessa forma, a imediata liberação em favor da 

impetrante. Ante o exposto, constatada violação a direito líquido e certo do 

impetrante, CONCEDO a segurança pleiteada, para autorizar a liberação 

exclusivamente das madeiras constantes nas notas fiscais nº 752 e 755 e 

das guias florestais nº 9 e 29. Como consequência, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. 

Processo isento de custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Extraia-se cópia integral desta sentença para remessa à autoridade 

coatora, na forma do art. 13 da Lei 12.016/09. Após, decorrido o prazo 

para interposição de recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, 

com as nossas homenagens, em observância da regra constante do art. 

14, § 1º, da Lei 12.016/09. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52275 Nr: 268-56.2014.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY PAULO DA SILVA, ANDRÉIA BEZERRA 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para cumprir os atos e diligências que lhe 

compete, bem como para juntada dos documentos apontados pelo Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Certifique-se a serventia quanto a eventuais atos processuais pendentes 

de cumprimentos. Após, conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51912 Nr: 4-39.2014.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miquilino da Costa Barreiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - OAB:SC - 

33611, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, NÁDIMA THAYS 

DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC.

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento em favor da parte 

autora.

 Sem custas e honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50914 Nr: 281-89.2013.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA TEIXEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334/MS, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento em favor da parte 

exequente.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30980 Nr: 401-45.2007.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE APARECIDO P. GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio Silva - 

OAB:OAB/MT 5.472

 Vistos.

 Recebo os autos e dou início à preparação do processo para julgamento 

em plenário, nos termos do art. 422 e seguintes do Código de Processo 

Penal.

 Intimem-se as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem o 

rol de testemunhas que irão depor em plenário, junte documentos ou 

requeira diligências complementares.

 Com as manifestações das partes, voltem os autos à conclusão.

Cumpra-se, com urgência.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31151 Nr: 554-78.2007.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIBIO ALBERTO WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, Patrícia Martens - OAB:18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDORSA 

FILHO - OAB:MAT.0858878

 VISTOS.

 EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento em favor da parte 

exequente.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.
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 Arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31159 Nr: 560-85.2007.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA FRUST PFEIFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento em favor da parte 

exequente.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32830 Nr: 180-57.2010.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA LOURDE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, Ronald Rudá 

Renner - OAB:2808-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento em favor da parte 

exequente.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33205 Nr: 555-58.2010.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIEL BATISTA MERCADANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC.

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento em favor da parte 

autora.

 Sem custas e honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33648 Nr: 325-79.2011.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRSO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, HERALDO 

PEREIRA DE LIMA - OAB:112449/SP, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC.

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento em favor da parte 

autora.

 Sem custas e honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34005 Nr: 431-41.2011.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA OSSUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES - OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC.

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento em favor da parte 

autora.

 Sem custas e honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34356 Nr: 126-23.2012.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI WEISS, TEREZA WEISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento em favor da parte 

exequente.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50122 Nr: 349-73.2012.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLANDINA CATARINA FRIGO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE 

LIMA - OAB:157219/SP, EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, HERALDO 

PEREIRA DE LIMA - OAB:112449/SP, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento em favor da parte 

exequente.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34292 Nr: 62-13.2012.811.0107

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BORGES CREMONESE, JVBC, JACINTA 

BRAGANHOLI BESCHORNER, VICENTE ÂNGELO CREMONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO CREMONESE (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:7487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fernando cremonese - 

OAB:25.433

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO PARECER MINISTERIAL DE FL. 128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51780 Nr: 1075-13.2013.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80928 Nr: 1652-51.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de carta precatória retro, para tentativa de busca e 

apreensão no endereço abaixo, informado na fl. 119.

 R VINICIUS DE MORAES, 553, RESIDENCIAL AQUARELA BRASIL 

SINOP-MT- CEP: 78556512.

Intime-se.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 88355 Nr: 1976-07.2019.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego de Oliveira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Vistos.

Em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o requerimento 

formulado em Ref. 8 para conceder à defesa do réu vista e carga dos 

autos Numeração Única: 1851- 39.2019.811.0095, Código: 87918.

Intime-se o causídico.

Às providências. Cumpras-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 85411 Nr: 709-97.2019.811.0095

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDJ, CDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CARVALHO MARIANO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de instrução para 20 de maio de 2020, às 13h30min.

Intime-se o menor, seus pais ou responsáveis legais e notifique-se o 

Ministério Público.

Intime-se ainda o patrono nomeado.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62747 Nr: 1687-70.2017.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Lopes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Pedra 

Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença interposta por JOSÉ LOPES DA 

COSTA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PEDRA PRETA, devidamente qualificados nos autos.

O despacho proferido de ref. 14 determinou a intimação pessoal da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito.

Em ref. 27 foi acostado aos autos o mandado de intimação, com diligência 

positiva de intimação da parte exequente.

Contudo, apesar de intimada a parte exequente deixou decorrer o prazo 

sem manifestação, conforme se vê em certidão de ref. 28.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 15 de abril de 2019

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64493 Nr: 2410-89.2017.811.0022

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICP, IJAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se a ação de homologação de acordo extrajudicial ingressada por 

LINDA INEZ CAMILO PEREIRA E IVANIEL JUNIOR ALVES DE LIMA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Na exordial os requerentes realizaram acordo quanto aos alimentos, 

guarda e direito de visitas das menores Elysa Camilo de Lima e Melyssa 

Camilo de Lima, bem como fez acordo quanto ao reconhecimento e 

dissolução da união estável.

Ao final, pugnam pela procedência do pedido para que seja homologado o 

acordo entabulado entres as partes.

Instado à manifestação (ref. 01), a representante o Ministério Público 

manifestou pela homologação do acordo, extinguindo-se o feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no acordo na petição inicial.

Sem Custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada, Dra. Luamar 

Nascimento Canuto Martins, arbitro 01 (um) URH. Expeça-se a respectiva 

certidão.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72568 Nr: 2511-92.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:19897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial formulado por Edir 

Araújo da Silva em face de Expedita Maria da Conceição Silva, decretando 

o divórcio do casal, extinguindo o processo, com fundamento no artigo 

269, inciso I, do Código do Processo Civil.Sem custas e honorários, face à 

gratuidade.Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do 

Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao 

Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas de Pedra Preta.Ante os 

serviços prestados pela advogada nomeada Dra. Vanderlandis da Silva 

Santos, OAB/MT 19.897, nos presente feito, arbitro os honorários 

advocatícios em 4 (quatro) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62747 Nr: 1687-70.2017.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Lopes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Pedra 

Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de Ref: 34, haja vista que a sentença prolatada nos autos 

reconheceu que o autor abandonou a causa, portanto, julgou o feito sem 

resolução do mérito.

Assim, caso a parte queira a satisfação do seu pedido, deverá ingressar 

com novo processo.

Desse modo, certifique o trânsito em julgado da sentença e após 

arquive-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70722 Nr: 1750-61.2018.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVIN KLAIVER BORGES BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH FALCA 

PAGNO - OAB:9947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação Inventário interposta por SIRLENE BORGES DA SILVA 

em face dos bens do “de cujus” KELVIN KLAIVER BORGES BARZOTTO 

devidamente qualificados nos autos.

O despacho proferido Ref:11, determinou a intimação pessoal da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo.

Em Ref: 20 foi acostado aos autos o mandado de intimação, com diligência 

positiva de intimação da parte exequente.

Contudo, apesar de intimada a parte exequente deixou decorrer o prazo 

sem manifestação, conforme se vê em certidão de ref. 21.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48260 Nr: 81-75.2015.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Duran Luque, P. F. de Oliveira - 

Produtos Veterinários, Paulo Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos 

Santos. - OAB:12.062, Fausto Del Claro Junior - OAB:OAB/MT 11843

 Vistos etc.

Defiro o pleito de ref. 54, determinando a pesquisa no Sistema Bacenjud, 

Renajud e Infojud.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sendo a consulta ao sistema BACENJUD infrutífera, defiro o pedido de 

bloqueio de veículos em nome dos executados.

É possível a realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer do 

referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Sendo infrutífera a busca de dados do executado, DETERMINO que seja 

acessado o sistema INFOJUD, mediante senha de acesso ao sistema, nos 

termos do artigo 476, §1º, e seguintes da CNGC, para que sejam 

localizados bens passíveis de penhora em nome do devedor.

É possível também a realização de busca de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer 

do referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para 

garantir a execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, do CPC).

Juntadas as informações, os autos passarão a correr em segredo de 

justiça (CNGC- art. 477).

Sendo infrutífera a busca de dados do requerido, intime-se a parte autora 

para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60725 Nr: 725-47.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente Rodrigues Filho, Luciana Maria de Jesus 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Tókio Ltda, Teobaldo Francisco 

Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição das parcelas 

pagas, indenização e tutela de urgência, interposta por Clemente 

Rodrigues Filho em desfavor da Imobiliária Tókio LTDA ME , ambos 

qualificados nos autos.

Em petição de Ref: 68, as partes juntaram a minuta de acordo, requerendo 

a sua homologação e a extinção da presente ação.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas na Petição de Acordo, Ref: 

68,juntada aos autos do processo.

Sem custas, conforme dispõe o artigo 90, §3º, do CPC.

Os honorários advocatícios, conforme pactuado entre as partes.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65673 Nr: 2885-45.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Nunes Ourives

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134, VINICIUS PICCINI NUNES - OAB:MT/25.086-O

 Vistos etc.
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Com fulcro no artigo 601, “caput”, do Código de Processo Penal, indefiro o 

pleito do Ministério Público de ref. 311, haja vista que com ou sem as 

razões do recurso de apelação, de acordo com o referido artigo, os autos 

deverão serem remetidos à instância superior.

Desta feita, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

Nos termos do artigo 1.573, parágrafo único, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

DETERMINO a expedição da guia de execução provisória do condenado 

Tiago Oliveira Santos, COM URGÊNCIA.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2019.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72172 Nr: 2372-43.2018.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KKSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Vistos etc.

Defiro o pleito de ref. 56.

Determino a Assistente Social e a Psicóloga credenciadas neste Juízo, 

para que proceda a realização de um estudo psicossocial na residência 

do autor Sidney e da infante Lorena, trazendo o relatório aos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com os relatórios acostados aos autos, intimem-se as partes para 

se manifestarem nos autos e, em seguida, abre-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 76901 Nr: 1180-41.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ericks Reinan Medeiros Rocha, Thalyson Junior 

Pereira dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:MT/13.075, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Tendo em vista que o advogado nomeado ao réu apesar de intimado nada 

se manifestou nos autos (ref. 155), determino a intimação pessoal do 

causídico para apresentar as razões do recurso de apelação, sob pena 

de destituição do cargo de defensor dativo do presente feito e perda dos 

honorários, nos termos do artigo 4º, §4º, da Portaria deste Juízo.

Desde já, caso o causídico nada se manifeste, nos termos do artigo 4º, 

§4º, da Portaria deste Juízo, declaro destituído do cargo de defensor 

dativo do presente feito.

Em seguida, determino a nomeação de novo advogado para proceder a 

defesa do réu Thalyson Júnior Pereira dos Reis, intimando-o para 

apresentar as razões do recurso de apelação, no prazo legal.

Em seguida, o apelado para oferecer suas contrarrazões, no prazo de 08 

(oito) dias.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

Nos termos do artigo 1.573, parágrafo único, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

DETERMINO a expedição da guia de execução provisória dos condenados, 

COM URGÊNCIA.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 16 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61052 Nr: 882-20.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanildes Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:MT/11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com resolução de mérito, ante a falta de 

preenchimento de um dos requisitos contidos no artigo 74 da Lei nº 

8.213/91, (qualidade de segurado especial do falecido) para a concessão 

do benefício de pensão por morte, pleiteado pela requerente Evanildes 

Alves Ribeiro.Sem custas.Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Pedra Preta-MT, 16 de janeiro de 2020. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57272 Nr: 1659-39.2016.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Batista Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença interposto por Emerson Batista 

Alves em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em ref. 74 e 75, constam que os valores foram depositados devidamente 

em juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Expeça-se alvará para liberação dos valores depositados nos autos, na 

conta bancária informada em ref. 92.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68002 Nr: 683-61.2018.811.0022

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Conforme pedido formulado pela parte requerida em ref. 48, determino a 

Assistente Social e a Psicóloga credenciadas neste Juízo, para que 

proceda a realização de um estudo psicossocial, com a finalidade de 

atestar a real situação do genitor e seus filhos, bem como para que seja 

realizado novo estudo na residência da genitora dos menores, trazendo o 

relatório aos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Ademais, defiro o pedido da parte autora, em ref. 56, para a tentativa de 

conciliação entre as partes, diante do princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente, designando desta forma, com fulcro no artigo 

331 do CPC, audiência de tentativa de conciliação para o dia 04 de março 

de 2020, às 10h40min.

Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados.

Ciência a representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61020 Nr: 871-88.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeferino Biela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:MT/11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PROCEDENTE o pedido do autor e condeno o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS a conceder a aposentadoria por idade na condição 

de segurado especial pescador a Zeferino Biela na base de um salário 

mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido a partir da data da entrada do 

requerimento administrativo, conforme artigo 49, inciso II, da Lei nº 

8.213/91, qual seja, 03 de novembro de 2016, (Comunicação de decisão 

INSS anexo aos autos) (parcelas vencidas), e a DIP – data do início de 

pagamento das parcelas vincendas, a partir da data desta 

sentença.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, ante 

a decisão supra, CONCEDO ao requerente Zeferino Biela, a implementação 

do benefício no prazo de cinco (05) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). O perigo de . Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correção monetária.Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário. Pedra Preta-MT, 17 de 

janeiro de 2020. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70030 Nr: 1491-66.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSS, RdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo legal apresente 

impugnação a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68517 Nr: 887-08.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Figueiredo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A ( Operadora de Telefonia 

Vivo)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Garcia Paskevicius 

- OAB:MT/25.133, Cássio Humberto Alves Santos - OAB:PA/3076, 

Filinto Corrêa da Costa Júnior - OAB:MT/11.264, João Celestino 

Correa da Costa Neto - OAB:4.611-B, Miriam Gonçalves Barbosa - 

OAB:11795/MT, Paulo Renato Pascotto - OAB:MT/17.320, Renato 

Valério Faria de Oliveira - OAB:MT/15.629

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do requerido, para que no prazo de 10 

(dez)dias, manifeste nos autos, conforme derterminado no despacho ref: 

36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61194 Nr: 941-08.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFC, MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mathias de Oliveira - 

OAB:MT/16.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca e, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Augusto Mathias de Oliveira - OAB/MT nº 16.451, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste acerca da carta precatória devolvida, ref: 87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70703 Nr: 1737-62.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDdS, EDdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:MT/19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70979 Nr: 1865-82.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBA, LRBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54360 Nr: 575-03.2016.811.0022

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil Leasing S.A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Viana Ramil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71946 Nr: 2292-79.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Maurílio da Silva, Cleonice Menezes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da correspondência devolvida pelo correio 

ref: 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67174 Nr: 384-84.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogenes Firmino Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

manifeste acerca da correspondência devolvida pelo correio ref: 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62459 Nr: 1568-12.2017.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Aparecido Belisario

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT/13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT/8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70033 Nr: 1493-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLdSF, CAdS, FPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste acerca das certidões negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 

44 e 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72827 Nr: 2599-33.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAFP, LFdS, LFdS, LFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51726 Nr: 1339-23.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAV, Mirian Dias Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiran Bandeira Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste no requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47873 Nr: 2180-52.2014.811.0022

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSV, LGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suely Rodrigues - 

OAB:MT/16.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17146 Nr: 105-79.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edantes Dorigon, Edantes Dorigon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:MT/271, 

Duilio Piato Júnior - OAB:3.719/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora (fls. 93), como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito, diante da inércia do devedor em 
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efetuar o pagamento da dívida.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o referido 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13391 Nr: 1407-51.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trombini Industrial S/A, Fertilizantes Heringer Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Jose Bonatto - 

OAB:25698, Leonardo Poloni Sanches - OAB:158795, Raquel Regina 

Camargo Garcia - OAB:15.213, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 INTIMAÇÃO DA CREDORA FERTILIZANTES HERINGER S/A ATRAVÉS DE 

SEUS ADVOGADOS, para informar nos autos o valor do atualizado do 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme despacho de fls. 335, a 

seguir transcrito:" Vistos etc.Defiro o pedido de fls. 334, portanto, 

intime-se a credora hipotecária, Fertilizantes Heringer S/A, por meio de seu 

advogado, conforme procuração em fls. 274, para informar o valor 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.Após, caso não houver 

manifestação no prazo mencionado, venha-me os autos conclusos. Em 

caso de manifestação positiva, proceda à intimação da parte exequente 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em 

seguida, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 17 de maio de 2019.

Márcio Rogério Martins, Juiz de Direito"

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8040 Nr: 856-58.2004.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Sganzella Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary Ferreira de Souza - Engenharia e 

Agropecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Augusto Bordoni 

Manzeppi - OAB:9203/MT, Raimar Abílio Bottega - OAB:3882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien F. F. Pavoni. - 

OAB:6.525

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JANINE CRISTINA 

RODRIGUES ROCHA, para devolução dos autos nº 856-58.2004.811.0028, 

Protocolo 8040, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13700 Nr: 1792-15.2006.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Monteiro Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Sganzella Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien F. F. Pavoni. - OAB:6.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raimar Abílio Bottega - 

OAB:3882

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JANINE CRISTINA 

RODRIGUES ROCHA, para devolução dos autos nº 

1792-15.2006.811.0028, Protocolo 13700, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-51.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO SEBASTIAO DA ROSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000056-51.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ALMIRO 

SEBASTIAO DA ROSA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 03/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013541-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS DE ARRUDA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013541-38.2016.8.11.0028. REQUERENTE: IRIS DE ARRUDA JUNIOR 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Fundamento e decido Do julgamento antecipado O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por IRIS DE ARRUDA JUNIOR em face de ENERGISA MATO 
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GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte requerente 

que é titular da unidade consumidora n. UC 6/396673-6, e, nos dias 07, 08, 

11 e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o fornecimento de 

energia elétrica para o município de Poconé/MT. Analisando detidamente 

os autos, verifico que as pretensões da parte requerente não encontram 

amparo. A requerida logrou êxito em demonstrar em sua contestação, 

provas de que a requerente na época do evento danoso – apagão, a 

requerente não era consumidora dos serviços, pois a referida UC somente 

foi ligada/transferida somente em agosto/2014, diante da leitura realizada e 

não faturada, razão pela qual deve-se julgar improcedente. Analisando os 

autos, nota-se que a exordial vem acompanhada de uma fatura do mês de 

AGO/2015, posterior ao apagão, corroborando com a afirmação feita pela 

requerida em contestação. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI Juiz Substituto 

em Substituição Legal

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22757 Nr: 646-82.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim José do Nascimento, D E Donat 

Terraplanagem - ME, representada por Daiane Eude Donat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de petição acostada à ref. 158, em que a parte exequente requer 

a efetivação de restrição de circulação dos veículos penhorados nos 

autos, bem como a pesquisa no sistema INFOJUD.

Pois bem. Constatando-se a decretação da revelia dos executados, 

DEFIRO a inclusão de restrição de circulação dos veículos cuja titularidade 

da propriedade possuam aos executados para garantir a satisfação da 

presente execução.

No mais, DEFIRO a pesquisa no sistema INFOJUD, ante as inúmeras 

diligências, sem êxito, na busca de bens passíveis de penhora." 

(20080020025725AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 5ª Turma Cível, 

julgado em 17/09/2008, DJ 25/09/2008 p. 81).

Destarte, proceda-se à consulta ao INFOJUD (Receita Federal) para 

fornecer a este juízo cópia das últimas declarações de renda da parte 

executada.

A Secretaria zelará pelo sigilo do processo, procedendo-se anotação na 

capa processual, sendo permitido apenas à parte exequente consulta e 

vistas.

 Cumpra-se as disposições nos artigos 476 e 477 da CNGC. Após, a 

documentação deverá ser destruída.

Após vistas à parte exequente, com ou sem manifestação, conclusos, 

ficando desde já alertada a parte que a falta de manifestação poderá 

ensejar a extinção do referido processo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25107 Nr: 574-61.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseno B. da Silva-ME- ME, Roseno Barros da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento de ref. 130, ante as inúmeras diligências, sem êxito, 

na busca de bens passíveis de penhora." (20080020025725AGI, Relator 

LECIR MANOEL DA LUZ, 5ª Turma Cível, julgado em 17/09/2008, DJ 

25/09/2008 p. 81)

Destarte, proceda-se à consulta ao INFOJUD (Receita Federal) para 

fornecer a este juízo cópia das últimas declarações de renda da parte 

executada.

A Secretaria zelará pelo sigilo do processo, procedendo-se anotação na 

capa processual, sendo permitido apenas à parte exequente consulta e 

vistas.

 Cumpra-se as disposições nos artigos 476 e 477 da CNGC. Após, a 

documentação deverá ser destruída.

Após vistas à parte exequente, com ou sem manifestação, conclusos, 

ficando desde já alertada a parte que a falta de manifestação poderá 

ensejar a extinção do referido processo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37316 Nr: 2224-75.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vítor Henrique Busaquera Macedo da Silva, 

representado por Katiane Apª Busaquera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Macedo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Vistos.

À vista das razões apresentadas pelo requerido na petição de ref. 111, 

DETERMINO que INTIME-SE o autor para que se manifeste acerca das 

questões processuais suscitadas, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, com ou sem manifestação, sendo tudo regularmente certificado, 

torne os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23812 Nr: 65-33.2015.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Vistos.

À vista de tudo que consta nos autos, DEFIRO o pedido contido na cota 

ministerial de ref. 352, proceda conforme requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26964 Nr: 1213-79.2015.811.0019

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Kara José Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary Kara José

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo H. Cubitza - OAB:10742, 

Rodrigo Silveira - OAB:10410/MT, Thiago Silveira - OAB:12963/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Vistos.

 Recurso de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

Intime-se o (a) apelado (a) para apresentar contrarrazões, e, após, 

decorrido e certificado o prazo/tempestividade, remetam-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27016 Nr: 1232-85.2015.811.0019

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Kara José

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Kara José Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H. Cubitza - 

OAB:10742, Rodrigo Silveira - OAB:10410/MT, Thiago Silveira - 

OAB:12963/MT

 Vistos.

 Recurso de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

Intime-se o (a) apelado (a) para apresentar contrarrazões, e, após, 

decorrido e certificado o prazo/tempestividade, remetam-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24819 Nr: 442-04.2015.811.0019

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lavoro Agrocomercial Ltda, Juízo de Direito da Comarca 

de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dal Costa Agronegócio s/a, representado por 

Vicente Joseph Onesco Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira Braga Negrão - 

OAB:7.330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7.280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6.013/MT, Robsom Huilson Broch Colli - 

OAB:14.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI IVANI ALBERTI - 

OAB:4061, Rannier Felipe Camilo - OAB:22135/b/MT

 (...) Pois bem, reportando-se ao vício narrado nos presentes embargos, 

atentando-se aos pressupostos de cabimento do recurso manejado, vê-se 

que não merece acolhimento, eis que, inexiste qualquer obscuridade na 

sentença, especificamente em relação aos apontamentos feitos pelo 

embargante.Isto porque, a sentença meritória foi clarividente em 

reconhecer parcialmente procedente os pedidos do autor, ora 

embargante, sobretudo porque está consignado no dispositivo que “no 

cumprimento da medida cautelar de arresto/sequestro da empresa Dal 

Costa no período de 03 à 05/05/2015 na Fazenda Firmo Pai ATINGIU a área 

de garantia da embargante consistente na Matrícula n° 2353.”. Logo, por 

consequência lógica, o provimento judicial não reconheceu propriedade 

integral dos produtos agrícolas arrestados/sequestrados naquele período, 

mas parcialidade dos grãos, eis que ficou comprovou nos autos somente 

que a medida cautelar atingiu parte da garantia destinada a CRP do autor 

dos embargos de terceiro.Não é demais consignar ainda que “a decisão 

judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus 

elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.” – CPC, art. 489, 

§3°.Registro, por oportuno, que os percentuais fixados em relação aos 

honorários e respectivas custas processuais atenderam os preceitos de 

sucumbência, previstos no art. 82 e seguintes do CPC.Infere-se, portanto, 

que pretende o embargante a rediscussão de mérito, ou seja, a 

rediscussão de entendimentos, a qual não encontra palco em sede de 

embargos declaratórios (...) Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual ,  impedindo a executor iedade do comando 

judicial.2.DISPOSITIVO“Ex positis”, NÃO CONHEÇO dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LAVOURO AGROCOMERCIAL 

LTDA, por não visualizar qualquer obscuridade na sentença outrora 

proferida.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35549 Nr: 1384-65.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT, Município 

de Novo Horizonte do Norte-MT, representado por Silvano Pereira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT, Larissa Fernanda Dias Azoia - OAB:16273, Toni 

Fernandes Sanches - OAB:19.529-MT

 Vistos.

À vista de tudo que consta nos autos, DETERMINO que INTIME-SE os 

requeridos para especificarem provas que pretendem produzir, 

justificando a necessidade de cada prova requerida e o fato que deseja 

provar com tais provas, ou requerer o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40084 Nr: 248-96.2018.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJLdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Juara-MT - OAB:, Elcio Lima do Prado - OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:22870/O

 Decido.Em atenção à certidão de ref. 64, bem como tendo em vista que a 

advogada do requerido fora nomeado por este juízo, conforme termo de 

nomeação acostado a petição do requerido de ref. 60, porém não 

compareceu na audiência de conciliação, muito menos apresentou a 

contestação no prazo legal, assim, a fim de evitar futuras nulidades, 

REVOGO a nomeação da Dra. Jessica Rodrigues de Souza, de modo que 

NOMEIO como defensora dativa a Dra. Karine de Gois Conradi, inscrito na 

OAB/MT sob o n.º 22077, para que defenda os interesses do requerido 

Paulo Jeovane Lima de Barros, nos termos do art. 14 da Lei nº 1.060/50 

com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um 

múnus público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei 

nº 1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).Advirto, ainda, que os devidos honorários advocatícios 

serão regularmente arbitrados em sede de sentença.Promova o devido 

cadastramento da causídica no Sistema APOLO.Intime-se a advogada 

nomeada para apresentar resposta no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24777 Nr: 430-87.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francélio Alves das Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 
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OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Diniz - 

OAB:16.355/MT, Robson Dupim Dias - OAB:14074/MT

 Vistos.

Considerando o teor da petição de ref. 97, DETERMINO que INTIME-SE o 

causídico/peticionante para informar se está representando o réu 

Francélio Alves das Chagas, tendo em vista que a procuração 

apresentada não está subscrita pelo outorgante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28751 Nr: 538-82.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Freitas de Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 Vistos.

INTIME-SE por meio editalício o apenado, para a devida ciência da 

sentença penal condenatória, nos termos do que disciplina o art. 392 do 

Código de Processo Penal (CPP) c/c a Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC - Foro Judicial (Provimento n. 

41/2016-CGJ).

Cumpra-se.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000370-58.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CELIA DE FATIMA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

AGAMENOM OTAVIANO COELHO (REQUERENTE)

MARIA BENICIO COELHO (REQUERENTE)

ELZA MARIA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOS SANTOS (ESPÓLIO)

NAILE BENICIA COELHO DOS SANTOS (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000370-58.2019.8.11.0019 Assunto: [Inventário e 

Partilha] Autor: AGAMENOM OTAVIANO COELHO e outros (4) Requerido: 

NAILE BENICIA COELHO DOS SANTOS e outros Vistos. Trata-se de Ação 

de Inventário proposta por AGAMENON OTAVIANO COELHO e OUTROS, 

em virtude do falecimento dos seus irmão(s)/filho(s), NAILÊ BENICIA 

COELHO DOS SANTOS e ANTONIO DOS SANTOS, todos devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que na 

apresentação das primeiras declarações de id 25479811, o autor atribuiu 

à causa o valor de R$ 167.520,74 (cento e sessenta e sete mil quinhentos 

e vinte reais e setenta e quatro centavos), sendo este a soma do valor do 

patrimônio a ser transmitido com a subtração do montante da dívida 

declarada na supracitada petição. Entretanto, o valor da causa em 

processo de inventário, corresponde ao valor total dos bens 

inventariados, constituindo o monte-mor, dessa forma, o valor 

apresentado pela parte requerente encontra-se incorreto, eis que o valor 

da causa contempla o valor do patrimônio a ser transmitido, isto é, o valor 

mor da partilha, que corresponde o valor total dos bens e direito, com a 

exclusão das dívidas e da meação do cônjuge supérstite. Nessa senda, 

não se deve abater na soma total do valor do patrimônio a ser transmitido 

o valor correspondente a dívida, mas sim exclui-lo do montante do valor da 

causa. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VALOR DA CAUSA. O valor da causa nos 

processo de inventário corresponde ao valor do patrimônio a ser 

transmitido, com a exclusão das dívidas e da meação do cônjuge 

supérstite. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento, Nº 

70053379889, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 27-03-2013). (Negritei) Somado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DESPESAS PROCESSUAIS. 

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. VALOR DA CAUSA 1. As despesas do processo de 

inventário devem ser suportadas pelo Espólio e não pelos herdeiros. 2. 

Descabe concessão de assistência judiciária gratuita quando não estão 

presentes os requisitos que demonstrem a impossibilidade do espolio de 

responder pelas despesas processuais. 3. O inventário destina-se a 

formalizar a transferência dos bens deixados em razão da morte de 

alguém. 4. O valor da causa deve contemplar o valor do patrimônio a ser 

transmitido, isto é, o valor líquido da partilha, que corresponde ao valor 

total dos bens e direitos, com a exclusão das dívidas e da meação do 

cônjuge supérstite. Recurso desprovido (Agravo de Instrumento nº 

70042421552, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator 

Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, julgado em 28/04/2011). 

(Negritei) Portanto, diante de todo o exposto, DETERMINO A INTIMAÇÃO da 

parte autora para readequar o valor dado à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da parte autora, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto dos Gaúchos-MT, 21 de janeiro 

de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000036-87.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DONIZETE MOLINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000036-87.2020.8.11.0019 Assunto: [Direito de 

Imagem, Indenização por Dano Material] Autor: JOAO DONIZETE MOLINA 

Requerido: BANCO BMG S.A Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Pedido de Repetição de 

Indébito e Condenação em Danos Materiais e Morais proposta por JOÃO 

DONIZETE MOLINA, em desfavor do BANCO BMG S/A, ambos já 

qualificados nos autos. Na exordial o autor alega, em síntese, que é 

aposentado como professor da rede estadual, bem como que mesmo 

nunca tendo contratado com a empresa requerida, vem sendo 

descontado, indevidamente, faturas de cartão de crédito em sua folha de 

pagamento, inicialmente em valores baixos. Alega ainda, que desde o ano 

de 2013 o autor tenta resolver o problema em questão. Os autos foram 

remetidos conclusos para analisar o pedido de gratuidade da justiça. É O 

RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. Sem delongas, considerando que os 

documentos acostados junto a exordial demonstram que o autor possui 

condição financeira para custear as custas e despesas processuais, isso 

porque, apesar de ser aposentado ele percebe mensalmente o valor 

considerável de R$ 6.654,82 (seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro 

reais e oitenta e dois centavos), conforme holerite apresentado pelo 

próprio autor, razão pela qual DETERMINO A INTIMAÇÃO DO AUTOR para 

que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, acostando aos 

autos documentos hábeis que comprovem a insuficiência de recursos 

para custear as custas e despesas processuais, sob pena de preclusão, 

tudo com fulcro no que dispõe o Código de Processo Civil, art. 321, sob 

pena do indeferimento da petição inicial e consequente cancelamento da 

distribuição. Após decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da 

parte autora, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto dos Gaúchos/MT, 21 de janeiro 

de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000063-07.2019.8.11.0019
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Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT7131 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(REU)

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

JONAS MOLINARI ARAUJO OAB - MT25238/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000063-07.2019.8.11.0019 Assunto: [Duplicata] 

Autor: DANIEL VIAN Requerido: GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE 

INSUMOS AGRICOLAS LTDA e outros Vistos. Verifica-se que a parte 

requerente postulou pela citação editalícia da empresa requerida D.R.F. 

Comercial Agrícola S.A. na petição de id 24290534, bem como em sede de 

audiência de conciliação (id 20936199), uma vez que a empresa não foi 

encontrada no endereço apresentado na exordial e encontra-se com a 

sua situação cadastral inapta, além disso, juntou aos autos notícia que 

consta a decretação de falência da citada empresa. Contudo, o 

requerente deixou de comprovar que se esgotaram todos os meios para 

localização de seu endereço, sendo a citação por edital medida de última 

ratio, somente sendo concedida, após o exaurimento de todas as 

tentativas para encontrar o requerido. Outrossim, sendo o requerido uma 

pessoa jurídica, essa citação, além de pessoal, deve ser realizada em 

nome de seus representantes legais, nos termos dos arts. 75, VIII e 242, 

caput, do CPC, que assim prescrevem: Art. 75. Serão representados em 

juízo, ativa e passivamente: (...) VIII - a pessoa jurídica, por quem os 

respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa 

designação, por seus diretores; (...) Art. 242. A citação será pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do 

procurador do réu, do executado ou do interessado. Neste sentido, é o 

entendimento dos Tribunais Superiores, vejamos: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – 

REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DA RÉ POR MEIO DE EDITAL – EMPRESA COM 

REGISTRO CANCELADO – IMPOSSIBILIDADE – ATO CITATÓRIO QUE DEVE 

SER REALIZADO NA PESSOA DOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS – AUSÊNCIA 

DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS MESMOS – 

OFENSA AOS ARTS. 12, VI, 215, CAPUT, E 231, DO CPC – NULIDADE 

PROCESSUAL RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o 

art. 942 e seguintes do CPC, para a propositura da ação de usucapião, o 

autor deve requerer a citação daquele em cujo nome estiver registrado o 

imóvel usucapiendo e dos confinantes, em relação aos quais a citação 

deverá ser feita de forma pessoal, restringindo-se o edital aos réus em 

lugar incerto e aos eventuais interessados. 2. Sendo proprietário do imóvel 

pessoa jurídica cujo registro se encontra cancelado na Junta Comercial, a 

citação deve ser realizada pessoalmente em nome de seus 

representantes legais, nos termos dos arts. 12, VI e 215, caput, do CPC, 

com observância das regras impostas no art. 231, do mesmo diploma 

legal. 3. A falta de observância das exigências legais para a realização da 

citação por edital implica nulidade insanável, devendo ser anulado o 

processo a partir do ato citatório efetuado irregularmente. (N.U 

0001844-86.2007.8.11.0024, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/04/2015, 

Publicado no DJE 05/05/2015). Sublinhei. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DOS SÓCIOS. 

PESSOA JURÍDICA INATIVA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

NECESSÁRIOS. NULIDADE. Não restando demonstrado o esgotamento das 

diligências necessárias a fim de localização dos sócios da empresa 

requerida, que se encontra inativa, mostra-se nula a citação por edital da 

pessoa jurídica. A citação por edital, quando os representantes do réu 

poderiam ter sido citados de qualquer outra forma, é absolutamente nula. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0707.10.017463-0/001, Relator(a): Des.(a) 

Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2014, 

publicação da súmula em 12/09/2014). Sublinhei. Destarte, intime-se o 

requerente para que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

realização/requerimento de diligências no sentido de localizar o endereço 

do representante da parte requerida D.R.F. Comercial Agrícola S.A.. Após, 

façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Às providências. 

Porto dos Gaúchos-MT, 21 de janeiro de 2020 RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000229-39.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ANDRADE BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO PROCESSO: 1000229-39.2019.8.11.0019. 

AUTOR(A): JOAO DE ANDRADE BATISTA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Antes de proceder na forma 

disciplinada no art. 355 (Do Julgamento Antecipado do Mérito) ou art. 357 

(Do Saneamento e da Organização do Processo) do Código de Processo 

Civil (Lei n. 13.105/15), DETERMINO que INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, bem como declaração de 

preclusão temporal. Advirto as partes que deverão ser especificados 

quais fatos pretendem comprovar através das provas requeridas, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. PORTO DOS GAÚCHOS, 21 de 

janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000021-55.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NEONILHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Processo: 1000021-55.2019.8.11.0019. AUTOR(A): 

NEONILHA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL SENTENÇA 1. Relatório Trata-se de Ação Ordinária para 

Concessão de Benefício Previdenciário, proposta por NEONILHA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, objetivando o recebimento de 

benefício previdenciário de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez, sustentando, para tanto, o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão. Alega, em síntese, que fora concedido 

judicialmente, através de sentença proferida por esse juízo, em 

03/02/2014, o benefício de aposentadoria por invalidez a requerente, 

porém, a autarquia requerida cessou em 10/01/2019, em razão da autora 

supostamente não estar mais incapacitada para suas atividades. Verbera 

que é portadora da seguinte enfermidade incapacitante: Espondilite 

anquilosante, doença essa na coluna lombar e sacroilíaca, com limitação 

funcional para esforços físicos da coluna lombar, pés e quadris. Com a 

inicial vieram os documentos pessoais da requerente, bem como os que 

pretende comprovar os requisitos para concessão do benefício requerido, 

sendo a assistência judiciária gratuita deferida no despacho inicial de id 

17522125, ocasião em que fora postergada a analise da tutela de urgência 

pleiteada, bem como determinada a realização de perícia médica. Laudo 

Pericial acostado no id 19315591. Manifestação da autora acerca do 

Laudo Pericial (id 19995997). Embora citada, a parte requerida deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme registrado pelo 

próprio sistema PJE. Impugnação à contestação (ref. 34). Decisão de 
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especificação de provas à no id 21164423. Manifestou a parte autora pelo 

julgamento antecipado da lide (id 21788351). A parte requerida acostou 

aos autos documentos (id 21923325). Por fim, foram os autos remetidos à 

conclusão. É o relatório. 2. Fundamentação Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC/15, não havendo, s.m.j., a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas; (...)”. Tendo em vista 

que a requerida não apresentou contestação e não havendo arguição de 

preliminares, bem como, não constatando irregularidades a serem 

sanadas, tampouco nulidades a serem declaradas, passa-se diretamente 

ao julgamento meritório. Antes de qualquer outra digressão jurídica, 

importa consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença quando for impedido de trabalhar por período superior a 

quinze dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença, 

enquanto que a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o 

segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme dispõe o 

art. 42 da Lei 8.213/91, in verbis: “A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição”. Destarte, mister comprovar a condição de segurado da 

Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade (auxílio-doença) ou a incapacidade (aposentadoria por 

invalidez) para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Com efeito, primeiramente, no que concerne à condição de 

segurado, tem-se que os documentos acostados na exordial, somado ao 

extrato juntado pela requerida, são hábeis em demonstrar a qualidade de 

segurada especial da requerente, não havendo qualquer contestação da 

requerida, neste ponto, pelo fato de ter sido reconhecido pela requerida tal 

qualidade quando deferiu o pedido de recebimento do auxílio-doença, 

sendo que houve a cessação do benefício apenas por não restar 

constatada a incapacidade para o laboro ou atividade habitual. Além disso, 

o CNIS acostado aos autos pela parte requerida comprova que a autora 

possui a carência exigida, eis que a requerente, por sentença de mérito 

transitada em julgado encontrava-se recebendo o benefício de invalidez 

desde 03/02/2014, cessado em 10/01/2019, haja vista que foi realizada 

pericia pela autarquia requerida, a qual não constatou a persistência da 

invalidez. Logo, a prova documental apresentada confirma de forma 

inequívoca que a parte autora é segurada da previdência social. Da 

mesma forma, a prova analisada demonstra a incapacidade laboral da 

parte autora com a intensidade e temporalidade compatíveis com o 

deferimento do benefício de aposentadoria por invalidez. Deve ser 

consignado, por importante, que a incapacidade para o trabalho deve ser 

aferida considerando-se as condições pessoais do trabalhador e as 

atividades por ele desempenhadas, daí resultando que os trabalhadores 

com baixa instrução e/ou que ao longo da vida desempenharam atividades 

que demandassem esforço físico e que não mais puderem a ele se 

submeter devem ser considerados como incapacitados, não lhes sendo 

exigir a reabilitação em outra atividade dissociada do histórico profissional 

até então exercido. Outrossim, ao ser realizada perícia médica 

constataram-se as seguintes enfermidades: Espondilite Ancilosante (CID 

10 M45); Amputação traumática ao nível do punho e da mão (CID 10 S68); 

Cegueira e visão subnormal (CID 10 H54) e; Gonartrose e ambos joelhos 

(CID 10 M17). Relatou também o Sr. Perito quanto a incapacidade para 

exercer o último trabalho da requerente: “Sim, pois a autora apresenta 

limitação dos movimentos da coluna e das grandes articulações (joelhos e 

ombros), como também a mesma não tem a mão direita, devido acidente de 

trabalho em 19-09-2007”. Ademais, o perito judicial afirma ao responder os 

quesitos formulados nos autos, que a autora possui incapacidade: 

“Permanente e total: levando em consideração que suas patologias são 

irreversíveis (crônica), progressiva, seu baixo nível de escolaridade, 

tornando improvável a reinserção da periciado ao mercado de trabalho”. 

Portanto, como respondido pelo expert no laudo acostado aos autos, a 

requerente trabalhava com serviços braçais e que exijam grande esforço 

físico. Outrossim, considerando as condições pessoais da requerente, e a 

gravidade de suas lesões incapacitantes, sem histórico de haver exercido 

outras lides que não as consoantes no laudo e CNIS, entendo, no caso, 

impraticável submetê-la ao processo de reabilitação profissional. Nesse 

sentido, precedente do TRF da 4ª Região: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL. 

LAUDO PERICIAL. HISTÓRICO CLÍNICO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO 

SEGURADO. 1. Nas ações em que se objetiva a concessão de 

aposentadoria por invalidez, o julgador, via de regra, firma sua convicção 

por meio da prova pericial. 2. Na hipótese de incapacidade parcial e 

definitiva, o benefício a ser concedido é o auxílio-doença. Todavia, se 

comprovado pela perícia oficial e restante conjunto probatório, bem como 

pelos fatores de cunho pessoal da parte autora, a inviabilidade de 

readaptação profissional, deve ser outorgada a aposentadoria por 

invalidez. 3. O termo inicial do auxílio-doença deve assentar-se no 

requerimento administrativo, realizando-se a conversão em aposentadoria 

por invalidez a partir do laudo pericial. (TRF4, AC 2004.04.01.050285-8, 

Quinta Turma, Relator Victor Luiz dos Santos Laus, publicado em 

15/06/2005). Negritei. Assim, conclui-se que a autora encontra-se 

incapacitada para o trabalho que exercia comprovada a sua incapacidade 

permanente e total, pelos documentos acostados aos autos, razão pela 

qual tem direito ao benefício pleiteado. No que se refere a carência, tem-se 

que “a carência para a concessão de aposentadoria por invalidez é de 12 

contribuições mensais, sendo, contudo, dispensada, nos casos de 

acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou do 

trabalho e de doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos 

Ministérios da Saúde e da Previdência Social, a cada três anos”. 

(KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário. Bahia: 

Juspodium, 2010. p. 374). Sendo assim, verifica-se que a requerente 

cumpre com o estabelecido em lei, pois se extrai dos documentos dos 

autos que este possui a carência exigida pela previdência social, restando 

incontestável sua qualidade de segurada. A invalidez da requerente não 

comporta discussão, estando presentes as condições para a obtenção do 

benefício pretendido. Há nos autos documentos que comprovam a 

existência da incapacidade para o trabalho exercido pela parte 

requerente, não podendo lhe exigir adaptação profissional em outro setor 

de atividade humana. Impõe-se, dessa forma, assegurar a requerente o 

direito à concessão do benefício pretendido, qual seja a aposentadoria por 

invalidez. 3. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, 

para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder o 

benefício de INVALIDEZ à autora NEONILHA DA SILVA, desde o 

indeferimento na esfera administrativa (10/01/2019), conforme pleiteado 

pela parte autora na exordial, e data de início de pagamento na data desta 

sentença, via de consequência, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. 

3. Providências Finais Os juros de mora incidem a partir da citação válida, 

a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em 

vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a 

razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da 

caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida. Declaro a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade do benefício e, 

assim, CONCEDO à requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO 

a implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua 

comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O direito já foi reconhecido, de modo que nem 

há mais que se falar em probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo é evidente, já que se trata de verba de caráter 

alimentar. Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a existência da 

irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa missão a que se destina. 

(STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, 

DJU 27.10.97). No que tange às custas judiciais, cita o artigo 82, §2º do 

Código de Processo Civil que “A sentença condenará o vencido a pagar 

ao vencedor as despesas que antecipou”. Nesse sentido, verifica-se que 

a Autarquia Federal do INSS foi vencida neste processo, devendo, 

portanto, pagar as custas processuais. Em respeito ao assunto, insta 

lembrar que a imunidade recíproca disposta no artigo 150, VI, “a” c/c art. 

150, §2º, ambos da Constituição Federal, diz respeito somente à impostos, 
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não se aplicando às taxas e, portanto, não se aplicando ás custas (que 

possui natureza jurídica de taxa). Logo, conforme pacificado na 

jurisprudência, o INSS somente é isento do pagamento das custas 

(inclusive despesas com oficial de justiça) quando prevista a referida 

isenção em lei estadual específica. Nesse aspecto, merece uma peculiar 

observação quanto ao Estado de Mato Grosso que, a despeito de 

decisões aceitando a isenção quanto ao INSS, é necessário atentar e 

fazer uma distinção de que a isenção disposta na Lei Estadual 7.603, em 

seu artigo 3º, I, diz somente respeito à União, nada dispondo sobre suas 

autarquias e empresas públicas. Assim, sendo o INSS (autarquia federal) 

pessoa jurídica diversa da União, bem como, exigindo-se o artigo 150, §6º 

da CF/88 lei ordinária específica para tal isenção, a isenção disposta na lei 

estadual supracitada (7.603/01) em nada se aplica ao INSS. Da mesma 

forma, o artigo 460 da CNGC-Judicial deste Estado não merece aplicação, 

considerando que a CNGC não se equivale á lei ordinária tributária para 

fins tributários, nada podendo dispor sobre isenção tributária, conforme já 

citado pelo art. 150, §6º da CF/88 c/c art. 176 do Código Tributário 

Nacional. Logo, custas pelo INSS. Condeno a requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data (proveito econômico obtido), nos termos do que preceitua o § 2° 

do art. 85 do CPC, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias não 

incidem sobre prestações vincendas). Por fim, imperioso ressaltar, que 

esta Comarca, encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e 

com efetivo reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças 

em relação ao INSS, ações estas que representam uma grande parte do 

volume processual, em virtude da região não possuir Justiça Federal para 

tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas. Assim em 

uma análise superficial, considerando a de início do beneficio e a data de 

início do pagamento na data da sentença, o valor devido referente a este 

período não ultrapassaria 1000 (mil) salários mínimos, DEIXO de proceder 

à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no 

inciso I, § 3°, do art. 496 do CPC. Intime-se a parte autora e em seguida o 

INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via 

postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o INSS. PRECLUSA a via recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as baixas e anotações de 

praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Porto dos Gaúchos/MT, 20 de 

janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Processo :  1000004 -19 .2019 .8 .11 .0019 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LEILA CAMPOS MACEDO RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Previdênciario 

SENTENÇA 1. Relatório Trata-se de Ação Ordinária para Concessão de 

Benefício Previdenciário, proposta por LEILA CAMPOS MACEDO em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, objetivando o recebimento de 

benefício previdenciário de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez, sustentando, para tanto, o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão. Alega, em síntese, que protocolou junto à 

requerida processo administrativo com pedido de auxílio-doença, sendo 

deferido, porém, cessado em 06/03/2012. Verbera que é portadora da 

seguinte enfermidade incapacitante: “Artrose da Articulação Rádio Cárpica 

c/ necrose avascular do Semilunar”. Com a inicial vieram os documentos 

pessoais da requerente, bem como os que pretende comprovar os 

requisitos para concessão do benefício requerido, sendo a assistência 

judiciária gratuita deferida no despacho inicial de id 17325203, ocasião em 

que fora indeferido o pedido de tutela de urgência pleiteada, bem como 

determinada a realização de perícia médica. Laudo Pericial acostado no id 

19577517. Manifestação da autora acerca do Laudo Pericial (id 

19798894). Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação e documentos no id 19826042, alegando inicialmente a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, já no mérito aduziu que a parte requerente 

não comprovou os requisitos ensejadores para a concessão do benefício 

pleiteado. Impugnação à contestação (id 20099808). Decisão de 

especificação de provas no id 20227816. Manifestou a parte autora pelo 

julgamento antecipado da lide (id 21457152) Por fim, foram os autos 

remetidos à conclusão. É o relatório. 2. Fundamentação Cumpre anotar 

que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC/15, não havendo, 

s.m.j., a necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...)”. 

Inicialmente, faz-se imperioso anotar que a preliminar de prescrição 

ventilada pela parte requerida, é perfeitamente aplicável ao caso em 

apreço em que a parte autora pleiteia o recebimento do benefício desde a 

data da cessação do pagamento na esfera administrativa, que ocorreu 

ano de 2012. Isto porque, eventual prescrição alcançaria as prestações 

não reclamadas dentro do lapso temporal de cinco anos, fato ocorrente no 

caso em apreço, cuja pretensão fora ajuizada em 10/01/2019. No que 

tange as prestações eventualmente vencidas nos cinco anos que 

antecedem o ajuizamento da presente demanda, a referida preliminar não 

atinge o direito ao recebimento do benefício previdenciário, mas sim as 

prestações que vão prescrevendo em face da demora do beneficiário em 

requerê-las. Posto isso, ACOLHO a PRELIMINAR arguida pela requerida, 

vez que, as parcelas pleiteadas pela parte autora ultrapassam o 

quinquênio que precede o ajuizamento da presente ação, estando 

fulminadas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da 

Lei n.º 8.213/91. Não havendo arguição de outras preliminares, bem como, 

não constatando irregularidades a serem sanadas, tampouco nulidades a 

serem declaradas, passa-se diretamente ao julgamento meritório. Pois 

bem. Trata-se de Ação Previdenciária com intuito de obter reconhecimento 

do direito ao benefício previdenciário, em virtude da incapacidade alegada 

pela parte autora em sua exordial. No caso, não assiste razão a autora. 

Explico. 1 – Requisitos para a concessão dos benefícios pretendidos. O 

benefício da aposentadoria por invalidez demanda os seguintes requisitos, 

nos termos dos arts. 42 e 26, II da Lei nº 8.213/91. a) qualidade de 

segurado; b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, 

dispensada nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de 

doença profissional ou do trabalho e de acometimento de alguma das 

doenças especificadas no art. 151 da Lei nº 8.213/91; c) incapacidade 

total e permanente do segurado, sendo inviável a sua reabilitação para o 

exercício da mesma ou de qualquer outra atividade que lhe garanta a 

subsistência e; d) que não se trate de doença ou lesão preexistente à 

filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão da progressão 

ou agravamento de tal doença ou lesão. Por sua vez, o benefício do 

auxílio-doença exige os seguintes requisitos, nos termos dos arts. 59 e 

26, II da Lei nº 8.213/91: a) qualidade de segurado; b) cumprimento da 

carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos casos de acidente 

de qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho e 

de acometimento de alguma das doenças especificadas no art. 151 da Lei 

nº 8.213/91; c) incapacidade temporária para o trabalho ou atividade 

habitual do segurado por mais de 15 dias; d) que não se trate de doença 

ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier 

em razão da progressão ou agravamento de tal doença ou lesão. 

Tratando-se de causa que envolve a verificação da existência de 

incapacidade laborativa, constatou-se a necessidade de realização de 

perícia médica para aferir, com isenção, imparcialidade e equidistância das 

partes, a real condição da segurada para o trabalho. Assim sendo, 

determinou-se a realização de perícia médica para a produção da prova 

técnica, fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor 

formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar, 

restando comprovada a incapacidade laboral total e permanente da autora, 

sendo que o Sr. Perito em resposta ao quesito “i” fixou a data de 

28/07/2016, como sendo a provável do início da incapacidade. 2 – Direito 

ao benefício pretendido. Não estão presentes os requisitos para a 

concessão do benefício de auxílio-doença. A qualidade de segurado e o 

cumprimento da carência não restaram comprovados, tendo em vista que 

o último trabalho da requerente, conforme registrado na cópia da CTPS 

acostada na exordial, se deu em 05/2012, sendo que, de acordo com o 

CNIS apresentado pela própria requerida, após o mencionado trabalho a 
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autora teve outros 3 (três) vínculos empregatícios, em 2014, pelo período 

de um mês, no ano de 2018, também por um mês e, por fim, em 2019, pelo 

prazo de 4 (quatro) meses (id 19826042), ou seja, não atingiu a carência 

exigida por lei. Isso porque, conforme já mencionado acima, o início da 

incapacidade da requerente se deu em 28/07/2016, data em que a autora 

já não possuía mais a carência exigida. Além disso, existem algumas 

doenças que oportunizariam o recebimento do benefício, independente de 

contribuição, contudo, também não é o caso, visto que as doenças 

constatadas em pericia, não são aquelas especificadas no art. 151 da Lei 

nº 8.213/91, quais sejam: Art. 151. Até que seja elaborada a lista de 

doenças mencionada no inciso II do art. 26, independe de carência a 

concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao 

segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes 

doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose 

múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia 

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 

espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da 

doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica 

adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão 

da medicina especializada. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015). À 

evidência, verifico que não foram preenchidos os requisitos para a 

concessão do respectivo benefício, tornando-se incontroversa a falta de 

comprovação de carência para a concessão do benefício. 3. Dispositivo 

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Auxílio-doença e/ou 

Aposentadoria por Invalidez, proposta por LEILA CAMPOS MACEDO em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO de MÉRITO. 4. Providências 

Finais Com espeque no art. 85, §2º do CPC/15, CONDENO a parte 

requerente em custas e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 

10%, calculado com base no valor da causa. No entanto, em face da 

gratuidade antes deferida, resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da presente sentença, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15. 

INTIME-SE a parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. Uma vez precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos 

pendentes de apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se 

o feito, com as anotações de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 20 de janeiro de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000038-62.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000038-62.2017.8.11.0019. EXEQUENTE: FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

22877346, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 27352847. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

27352847, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 12.398,78 (doze mil 

trezentos e noventa oito reais e sessenta e oito centavos) em conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 

07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o 

extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez 

ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para expedição de 

alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos 

autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a 

parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto 

as teses defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Porto dos Gaúchos, 20 de janeiro de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000032-55.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000032-55.2017.8.11.0019. EXEQUENTE: MOACIR VELOZO JUNIOR 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de 

manifestação da parte Exequente em que pugna pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à satisfação do débito 

exequendo, em virtude do descumprimento do pagamento voluntário 

determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 22878335, 

sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 27969884. Pois bem, 

analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

27969884, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 
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acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 5.098,56 (cinco mil oitenta 

e oito reais e cinquenta e seis centavos) em conta bancária da Fazenda 

Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – 

Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para expedição de alvará judicial 

em favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos autos 

embargos a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte 

adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as 

teses defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Porto dos Gaúchos, 20 de janeiro de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 2/2020-CPAN

 A Doutora Janaína Cristina de Almeida, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR Sr. ª GABRIELA PINTO TEIXEIRA, brasileira, portadora do RG n. 

536587152 SSP/SP e CPF n. 430.818.028-73 para o cargo de Assessor de 

Gabinete I - Grupo Operacional PDA-CNE-VII - do Gabinete da Segunda 

Vara com efeitos a partir da assinatura do termo de posse e exercício, 

que deverá ser assinado e editado após a publicação desta Portaria.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte, 21 de janeiro de 2020.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000479-83.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SEBASTIAO GOMES CLEMENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000479-83.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: LUIZ SEBASTIAO GOMES CLEMENTE EXECUTADO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A parte autora 

apresentou cumprimento de sentença, oportunidade em que juntou o 

cálculo dos valores devidos. Na sequência, apesar de devidamente 

intimado para impugnar, o INSS quedou-se inerte. Desse modo, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo exequente e determino a 

expedição do competente RPV, devendo as partes serem intimadas para 

ciência do teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução n. 

405/2016 do Conselho da Justiça Federal. Com a vinda do pagamento, 

proceda-se à conclusão dos autos para extinção do feito e expedição de 

alvará para liquidação. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000452-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000452-03.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS EXECUTADO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A parte autora 

apresentou cumprimento de sentença, oportunidade em que juntou o 

cálculo dos valores devidos. Na sequência, apesar de devidamente 

intimado para impugnar, o INSS quedou-se inerte. Desse modo, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo exequente e determino a 

expedição do competente RPV, devendo as partes serem intimadas para 

ciência do teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução n. 

405/2016 do Conselho da Justiça Federal. Com a vinda do pagamento, 

proceda-se à conclusão dos autos para extinção do feito e expedição de 

alvará para liquidação. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000415-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000415-73.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA EXECUTADO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A parte autora apresentou 

cumprimento de sentença, oportunidade em que juntou o cálculo dos 

valores devidos. Intimado para impugnar, o INSS concordou com os 

cálculos. Desse modo, HOMOLOGO o cálculo de fls. 73/74 e determino a 

expedição do competente RPV, devendo as partes serem intimadas para 

ciência do teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução n. 

405/2016 do Conselho da Justiça Federal. Com a vinda do pagamento, 

proceda-se à conclusão dos autos para extinção do feito e a expedição 

dos alvarás para liquidação. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000414-88.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE CONCEICAO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000414-88.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JOSE CONCEICAO PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A parte autora 

apresentou cumprimento de sentença, oportunidade em que juntou o 

cálculo dos valores devidos. Na sequência, apesar de devidamente 

intimado para impugnar, o INSS quedou-se inerte. Desse modo, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo exequente e determino a 

expedição do competente RPV, devendo as partes serem intimadas para 

ciência do teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução n. 

405/2016 do Conselho da Justiça Federal. Com a vinda do pagamento, 

proceda-se à conclusão dos autos para extinção do feito e expedição de 

alvará para liquidação. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000101-59.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ALBINA DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000101-59.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: DIVINA ALBINA DA SILVA LOPES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, 

nos termos do art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se 

extrai da própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos, resta demonstrado que a autarquia 

previdenciária não tem por hábito ou regra transacionar, não 

comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando, ainda, contra os princípios da celeridade e da 

economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, apresentar 

contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000412-21.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDES DIAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000412-21.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ANAIDES DIAS PEREIRA EXECUTADO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A parte autora apresentou 

cumprimento de sentença, oportunidade em que juntou o cálculo dos 

valores devidos. Intimado, o INSS impugnou alegando excesso execução. 

Após, a parte autora concordou com os valores apresentados pela 

autarquia ré em sede de impugnação. Desse modo, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela autarquia previdenciária e determino a expedição do 

competente RPV, devendo as partes serem intimadas para ciência do teor 

do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal. Com a vinda do pagamento, proceda-se à 

conclusão dos autos para extinção do feito e expedição de alvará para 

liquidação. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002455-91.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILIANE MARCIANO DAMACENO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002455-91.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: LEILIANE MARCIANO DAMACENO Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 14h30 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002453-24.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS BARBOZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002453-24.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: LAIS BARBOZA DA SILVA Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 14h00 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002454-09.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDELANE SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002454-09.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: LEIDELANE SILVA DOS SANTOS Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 14h15 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 
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(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002449-84.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA PEREIRA PIRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002449-84.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: JUCELIA PEREIRA PIRES Recebo a inicial e designo audiência 

de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 13h00 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, 

sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 

11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de dezembro de 

2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002456-76.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILIANE PEREIRA REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002456-76.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: LEILIANE PEREIRA REIS Recebo a inicial e designo audiência 

de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 14h45 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, 

sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 

11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de dezembro de 

2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002458-46.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEUDIANA MORAES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002458-46.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: LEUDIANA MORAES DA SILVA Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 15h15 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002459-31.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDA INES NICOLAU SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002459-31.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: LINDA INES NICOLAU SOUZA Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 15h30 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002443-77.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA CARVALHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002443-77.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: JANAINA CARVALHO DOS SANTOS Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 11 de maio de 2020, às 17h45 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do 

Norte/MT, 11 de dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002445-47.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA SILVA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002445-47.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: JESSICA SILVA DE SOUSA Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 12h00 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 
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partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002460-16.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DIAS DA CONCEIÇÃO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002460-16.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: LUCIANA DIAS DA CONCEIÇÃO Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 15h45 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002461-98.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002461-98.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: LUCIANE MARTINS DA SILVA Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 16h00 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002463-68.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMILLA SILVA DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002463-68.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: LUDMILLA SILVA DE MORAES Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 16h30 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002466-23.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANE DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002466-23.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: MARCIANE DA SILVA NUNES Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 17h15 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002464-53.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIONARA FERREIRA PARENTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002464-53.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: MAIONARA FERREIRA PARENTE Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 16h45 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002467-08.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANDREZA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002467-08.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: MARIA ANDREZA PEREIRA DA SILVA Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 17h30 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do 

Norte/MT, 11 de dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002468-90.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002468-90.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: MARIA APARECIDA BARBOSA Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 17h45 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002471-45.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIVINA BRITO BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002471-45.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: MARIA DIVINA BRITO BARROS Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 11 de maio de 2020, às 12h15 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002465-38.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CAMPELO GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002465-38.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: MARCELO CAMPELO GOMES Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 17h00 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002470-60.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE NAZARE RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002470-60.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: MARIA DE NAZARE RODRIGUES PEREIRA Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 11 de maio de 2020, às 12h00 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do 

Norte/MT, 11 de dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002547-69.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NAYALLA GABRIELA MARTINS BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002547-69.2019.8.11.0059. REQUERENTE: NAYALLA GABRIELA 

MARTINS BORBA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização por 

danos morais ajuizada por NAYALLA GABRIELA MARTINS BORBA em 

face de BANCO ITAUCARD S.A., ambos qualificados nos autos. Aduz a 

parte autora que possuía um cartão de crédito junto a requerida, contudo, 

em 16/09/2019 realizou o pagamento da fatura referente a 20/09/2019 e, 

em 18/09/2019, solicitou o cancelamento do cartão. Todavia, em novembro 

de 2019, a autora passou a receber ligações de cobrança da reclamada, 

referente a um débito de R$ 336,14 (trezentos trinta e seis reais e 

quatorze centavos), com vencimento em 20/10/2019. Em todas as 

ligações, a autora informou que o débito já havia sido pago e o cartão 

cancelado, porém, a requerida inscreveu o nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito e continua a fazer ligações de cobrança. Assim, 

entendendo presentes os requisitos, requereu liminarmente que a 

requerida seja compelida a retirar a restrição de seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. É o breve relato. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, 

especialmente diante dos comprovantes de pagamentos anexados a 

inicial. O perigo de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. Ante o exposto, com 

amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando aos órgãos de proteção ao crédito, a exclusão do nome da 

Requerente dos seus bancos de dados, tão somente em relação aos 
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débitos oriundos da parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, 

determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que se abstenha, 

até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de 

reenviar o nome da Requerente para quaisquer bancos de dados em 

razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não cumprimento 

da determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais). Ao mesmo tempo, designo audiência de conciliação 

para o dia 08 de junho de 2020, às 14h30 (horário oficial de Mato Grosso). 

Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento 

do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O 

prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Porto Alegre do Norte/MT, 18 de dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002547-69.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NAYALLA GABRIELA MARTINS BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002547-69.2019.8.11.0059. REQUERENTE: NAYALLA GABRIELA 

MARTINS BORBA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização por 

danos morais ajuizada por NAYALLA GABRIELA MARTINS BORBA em 

face de BANCO ITAUCARD S.A., ambos qualificados nos autos. Aduz a 

parte autora que possuía um cartão de crédito junto a requerida, contudo, 

em 16/09/2019 realizou o pagamento da fatura referente a 20/09/2019 e, 

em 18/09/2019, solicitou o cancelamento do cartão. Todavia, em novembro 

de 2019, a autora passou a receber ligações de cobrança da reclamada, 

referente a um débito de R$ 336,14 (trezentos trinta e seis reais e 

quatorze centavos), com vencimento em 20/10/2019. Em todas as 

ligações, a autora informou que o débito já havia sido pago e o cartão 

cancelado, porém, a requerida inscreveu o nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito e continua a fazer ligações de cobrança. Assim, 

entendendo presentes os requisitos, requereu liminarmente que a 

requerida seja compelida a retirar a restrição de seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. É o breve relato. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, 

especialmente diante dos comprovantes de pagamentos anexados a 

inicial. O perigo de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. Ante o exposto, com 

amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando aos órgãos de proteção ao crédito, a exclusão do nome da 

Requerente dos seus bancos de dados, tão somente em relação aos 

débitos oriundos da parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, 

determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que se abstenha, 

até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de 

reenviar o nome da Requerente para quaisquer bancos de dados em 

razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não cumprimento 

da determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais). Ao mesmo tempo, designo audiência de conciliação 

para o dia 08 de junho de 2020, às 14h30 (horário oficial de Mato Grosso). 

Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento 

do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O 

prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Porto Alegre do Norte/MT, 18 de dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002487-96.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PIO XII (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS OAB - SP390872 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON RIBEIRO DA ROCHA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002487-96.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando a proximidade da data da audiência, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, juntada aos 

autos no ID 28164432, no prazo de 5 (cinco) dias. Porto Alegre do Norte, 

21 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001236-77.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS OAB - MT0010993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001236-77.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, em atenção à petição de ID 27245728, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

requerida para apresentar manifestação, requerendo o que entender por 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias, quando então, se nada for requerido, 

os autos voltarão ao arquivo. Porto Alegre do Norte, 21 de janeiro de 2020. 

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002035-86.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDLEUZA SEVERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYCA VILELA GUIMARAES OAB - MT27266/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo da Comarca de Porto Alegre do Norte (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002035-86.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 
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VI da CNGC, considerando o teor da manifestação ministerial de ID 

25703699, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a juntada das certidões atualizadas de antecedentes criminais perante as 

Justiças Estaduais de Mato Grosso, as certidões de débito perante a 

Fazenda Pública nos três níveis e, ainda, certidões negativas de ônus 

reais, pessoais e reipersecutórias. Porto Alegre do Norte, 21 de janeiro de 

2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001687-68.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. A. J. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001687-68.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por intermédio de seu advogado, para 

apresentar manifestação em relação à certidão de ID 28191607, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 21 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002481-89.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 21 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 53373 Nr: 2847-24.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB: - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Tendo sido o alvará eletrônico, atinente aos honorários sucumbenciais, 

devidamente expedido, conforme comprovante em anexo, aguarde-se a 

apresentação dos dados bancários da parte autora, nos termos pleiteados 

no petitório contido à folha 178, para expedição de alvará dos valores 

correspondentes aos honorários contratuais.

Sobrevindo informação, tragam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000893-81.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

XARIO DOMINGOS TAPIRAPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000893-81.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): XARIO DOMINGOS TAPIRAPE RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Preliminarmente, considerando a condição econômico-financeira 

da parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora pediu 

antecipação da tutela consistente em que o réu conceda desde logo a 

aposentadoria. Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece que não 

será concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. É o caso destes 

autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já recebidos. Essa conclusão fica ainda mais evidente quando se 

constata que a autora é pessoa economicamente hipossuficiente, como se 

percebe pelo fato de ela ter pedido assistência judiciária gratuita. Ademais, 

compulsando os autos, embora a parte autora tenha instruído a inicial com 

alguns documentos que possam denotar o início de prova material, para a 

concessão do benefício pleiteado nestes autos é necessária a produção 

de prova testemunhal para reforçar a prova documental apresentada. 

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a 

finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria. Finalmente, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, às 16h00min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos 

em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 

357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão independente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 26 de 

setembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000705-88.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000705-88.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): CREUZA FERREIRA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 513 de 569



do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 14 de março de 2019, às 13h30min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 07 de novembro de 2018. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000460-77.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000460-77.2018.8.11.0059. 

AUTOR: MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 18 de outubro de 2018, às 15h30min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002554-61.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002554-61.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: ONEIDE DA SILVA SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil. No que concerne ao pedido de tutela de 

urgência, analisados os autos, verifico que, conquanto os documentos 

trazidos ao caderno processual pela parte autora sirvam de início de 

prova material e os argumentos por ela explanados se mostrem plausíveis, 

o direito ao recebimento dos valores pleiteado constitui matéria que 

demanda necessariamente a produção de prova oral. Considerando o 

exposto, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, 

por ora, o pedido de tutela de urgência, na medida em que será melhor 

analisado no momento da prolação da sentença. Esclareço que deixo de 

designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por 

hábito ou regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências 

instrutórias, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando, ainda, contra os 

princípios da celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia 

requerida, por intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), 

para, querendo, apresentar contestação. Com a resposta, intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, quarta-feira, 21 de janeiro de 2020. Janaína Cristina 

de Almeida Juíza de Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001607-07.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NATIVIDADE BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001607-07.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): NATIVIDADE BATISTA DOS SANTOS REU: INSS Vistos. Defiro 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. No que concerne ao pedido de 

tutela de evidência, analisados os autos, verifico que, conquanto os 

documentos trazidos ao caderno processual pela parte autora sirvam de 

início de prova material e os argumentos por ela explanados se mostrem 

plausíveis, o direito ao recebimento dos valores pleiteado constitui matéria 

que demanda necessariamente a produção de prova oral. Considerando o 

exposto, nos termos do art. 311 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, 

por ora, o pedido de tutela de evidência, na medida em que será melhor 

analisado no momento da prolação da sentença. Esclareço que deixo de 

designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por 

hábito ou regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências 

instrutórias, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando, ainda, contra os 

princípios da celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia 

requerida, por intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), 

para, querendo, apresentar contestação. Com a resposta, intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, quarta-feira, 21 de janeiro de 2020. Janaína Cristina 

de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000671-79.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL SUISSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

VALDERINA FERREIRA SANTOS SUISSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000671-79.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: VALDERINA FERREIRA SANTOS SUISSO, OTONIEL SUISSO 

DOS SANTOS Tendo em vista o recolhimento das custas judiciais, recebo 

a inicial. Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do CPC, 

processe-se em segredo de justiça. Considerando que se trata de 

interesse de menores, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 21 de janeiro de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002290-44.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR ALVES KANIZAWA (INVENTARIANTE)

SERGIO ALVES KANIZAWA (REQUERENTE)

JORGE ALVES KANIZAWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIROSHI KANIZAWA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002290-44.2019.8.11.0059. 

INVENTARIANTE: CEZAR ALVES KANIZAWA REQUERENTE: SERGIO 

ALVES KANIZAWA, JORGE ALVES KANIZAWA DE CUJUS: HIROSHI 

KANIZAWA Recebo a inicial de fls. 02/07. Ponderando a alegação de 

pobreza nos autos, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

ressaltada a possibilidade de revogação. Nos termos do art. 617, inciso I 

do NCPC, nomeio como inventariante o filho CEZAR ALVES KANIZAWA, 

que deverá assinar o termo de compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, 

e apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 (vinte) dias (art. 

620, do NCPC). Feitas as primeiras declarações, citem-se para os termos 

do inventário, os herdeiros, legatários, a Fazenda Pública e o Ministério 

Público (art. 626, do NCPC) para os fins previstos no art. 627, do NCPC. 

Concluídas as citações, abra-se vista às partes, em cartório e pelo prazo 

comum de 15 dias, para que manifestem sobre as primeiras declarações. 

Findo o prazo previsto no artigo 627 do NCPC, proceda-se a avaliação dos 

bens do espólio. Sobre a avaliação, digam as partes, no prazo de 

15(quinze) dias, inclusive o Ministério Público (art. 635, do NCPC). Após, o 

inventariante deverá apresentar as últimas declarações (art. 636 do CPC), 

ouvindo-se as partes. Na sequência, feito o cálculo do imposto, ouça-se 

todas as partes no prazo comum de cinco dias e, em seguida, a Fazenda 

Pública (art. 638 do NCPC). Quanto ao pedido liminar, nos termos do art. 

300 do CPC/2015 a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, eis que os imóveis a 

serem partilhados estão em posse de alguns dos herdeiros. Encontra-se 

presente ainda o perigo grave justificador do deferimento da medida 

pleiteada, que se encontra representado pelo receio dos requerentes de 

que os herdeiros que estão na posse dos imóveis, se desfaçam das 

propriedades. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, nos termos dos artigos 

300 e 301 do NCPC, determinando o protesto contra a alienação dos bens 

supracitados. Oficie-se o Cartório competente para que proceda a 

averbação do protesto contra a alienação de bens às margens das 

matrículas dos imóveis indicados à fl. 06. Cumpridas todas as deliberações 

acima, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre 

do Norte-MT, 21 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001688-53.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001688-53.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: CELSO DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, 

analisados os autos, verifico que, conquanto os documentos trazidos ao 

caderno processual pela parte autora sirvam de início de prova material e 

os argumentos por ela explanados se mostrem plausíveis, o direito ao 

recebimento dos valores pleiteado constitui matéria que demanda 

necessariamente a produção de prova oral. Considerando o exposto, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, o 

pedido de tutela de urgência, na medida em que será melhor analisado no 

momento da prolação da sentença. Esclareço que deixo de designar 

audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, 

visto que como de praxe e conforme se extrai da própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, resta 

demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por hábito ou regra 

transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte/MT, 

quarta-feira, 21 de janeiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000030-57.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Milhomem (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000030-57.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): MONICA DA SILVA REU: MARCOS MILHOMEM Diante da 

previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do CPC, processe-se em 

segredo de justiça. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Compulsando os autos, constato que a relação de parentesco entre o filho 

menor e a parte requerida restou demonstrada. Desse modo, diante dos 

preceitos legais constantes nos artigos 1.694, § 1º e 1.695 a 1.698, todos 

do Código Civil e considerando a idade do menor, bem como que é 

obrigação dos genitores providenciarem o sustento dos filhos e 

sopesando, ainda, a falta de elementos que comprovem os rendimentos do 

polo passivo, arbitro os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, devidos a partir da citação, isso, para possibilitar a 

satisfação das necessidades mínimas da prole e o adimplemento por parte 

do Requerido. Diante do que dispõe o art. 334 do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 26 de março de 2020, às 17h00min (horário 

oficial do Estado do Mato Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, 

o polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, 

no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos 

deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados 

ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 

10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 

334, CPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na 

audiência ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. Os demais 

pedidos serão analisados após a realização da audiência retro designada, 

caso não haja acordo. O início do prazo para contestação, que é de 15 

(quinze) dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Caso a parte autora 

tenha indicado o número da conta bancária para depósito, conste no 

mandado de citação. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 20 de janeiro de 2020. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000453-85.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LUSTOSA MOURA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000453-85.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: MARIA JOSE LUSTOSA MOURA EXECUTADO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Trata-se de cumprimento 

de sentença de demanda previdenciária em que foi expedido o RPV e 

houve a informação de pagamento do valor devido. É o necessário. 

Fundamento. Decido. Considerando o adimplemento da obrigação imposta 

por meio de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, extingo o processo. Alvarás eletrônicos devidamente 

expedidos, conforme comprovante em anexo. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte/MT, 20 

de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000848-43.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA SENA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000848-43.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: ANGELA SENA 

NUNES Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

FINASA BMC S/A em desfavor de ANGELA SENA NUNES, ambos 

qualificados nos autos. Consta dos autos pedido de desistência do 

requerente, o qual informou que não tem mais interesse no andamento 

processual (ID 26521257). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito 

manifestada e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, todos do Código de 

Processo Civil. Em tempo, determino a baixa de eventuais restrições 

decorrentes da presente demanda. Custas já pagas. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se estes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Porto Alegre do Norte/MT, 17 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000598-44.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000598-44.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA 

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por AYMORE em 

desfavor de ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA, ambos qualificados nos 

autos. Consta dos autos pedido de desistência do requerente, o qual 

informou que não tem mais interesse no andamento processual (ID 

23134314). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, todos do Código de Processo Civil. Em 

tempo, determino a baixa de eventuais restrições decorrentes da presente 

demanda, bem como o recolhimento do mandado de busca e apreensão 

sem o devido cumprimento. Custas já pagas. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, 17 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58577 Nr: 2518-75.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499-O/MT

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 228/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CPP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CPP).

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 

2018, às 16h15min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58577 Nr: 2518-75.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499-O/MT

 DECISÃO

 Com o retorno da carta precatória de interrogatório do acusado 

devidamente cumprida, declaro encerrada a instrução criminal.

 Na sequência, abra-se vista aos sujeitos processuais para, no prazo de 

05 dias, sucessivamente, apresentarem alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 123903 Nr: 7473-13.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Daniel Nascimento Soares, Alex Batista 

Ribeiro, alcunha "farinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:22160/B

 ANTE O EXPOSTO, sem mais delongas, em consonância ao parecer 

ministerial, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA de ALEX BATISTA 

RIBEIRO, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares 

diversas da prisão (art. 319, do CPP): 1 – Comparecer a todos os atos do 

processo;2 - comparecimento mensal em Juízo da Comarca em que reside 
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(até o dia 10 de cada mês), para informar e justificar suas atividades;3 – 

Proibição de ausentar-se da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, por 

prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial;4 – 

Proibição de cometer novos ilícitos penais.Cientifique-se o indiciado que o 

descumprimento das medidas impostas poderá acarretar, dentre outras 

consequências, o restabelecimento de sua prisão preventiva, conforme 

preceitua o art. 282, §4º do CPP. Expeça-se alvará de soltura em favor do 

acusado, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se.De São Félix do Araguaia para 

Porto Alegre do Norte/MT, 15 de janeiro de 2020.JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDAJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 123903 Nr: 7473-13.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Daniel Nascimento Soares, Alex Batista 

Ribeiro, alcunha "farinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:22160/B

 CERTIFICO e dou fé que, intimei o advogado Dr. Carlos Roberto Ribeiro 

Filho, OAB/MT 22.160-B, acerca da nomeação para atuar na defesa do 

réu Alex Batista Ribeiro e Carlos Daniel Nascimento Soares durante toda a 

instrução criminal, oportunidade em que o douto advogado disse que 

aceita o encargo.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000072-86.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. A. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (CUSTOS LEGIS)

EDNA LEANDRO OAB - 027.145.811-96 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000072-86.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 3.740,04 ESPÉCIE: 

[Revisão]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: EZEQUIEL LOPES Endereço: Rua Professora Maria Flores, 2317, 

Centro, GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: 

Dulce Maria Alves Lopes Endereço: Rua Professora Maria Flores, SN, 

Centro, GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, NA QUALIDADE DE ADVOGADO DO 

POLO ATIVO, acima qualificado, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 10/02/2020 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PORTO ESPERIDIÃO, 21 de janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000072-86.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. A. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (CUSTOS LEGIS)

EDNA LEANDRO OAB - 027.145.811-96 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000072-86.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 3.740,04 

ESPÉCIE: [Revisão]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO 

ATIVO: Nome: EZEQUIEL LOPES Endereço: Rua Professora Maria Flores, 

2317, Centro, GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: 

Nome: Dulce Maria Alves Lopes Endereço: Rua Professora Maria Flores, 

SN, Centro, GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO do representante o Ministério Público Estadual 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica 

(art. 178 do CPC), conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. PORTO ESPERIDIÃO, 21 de janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY 

SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 
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funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000403-05.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. D. S. (AUTOR(A))

J. G. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. J. V. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000403-05.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): J. G. C. D. S., GLEICILAINE CASSIANO DE SOUZA REU: 

ANDRE LUIZ JUNQUEIRA VALENTIN 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de 

Investigação de Paternidade c/c Alimentos, ajuizada por JOÃO GABRIEL 

CASSIANO DE SOUZA, neste ato representado por sua genitora 

Gleicilaine Cassiano Souza em face de ANDRÉ LUIZ JUNQUEIRA 

VALENTIN, todos devidamente qualificados nos autos. 3. Em 07 de outubro 

de 2019 foi realizada audiência de conciliação conforme id. 24987078. 4. 

Consta do referido termo de acordo: O requerido pagará a seus filhos 

João Gabriel Cassiano Souza Valentin e Bruna Emanuoela de Souza 

Valentin a título de alimentos o valor correspondente à 35% (trinta e cinco 

por cento) do salário mínimo mensal, até todo dia 10 (dez) de cada mês, 

iniciando-se no mês de outubro de 2019. Acordam as partes que os 

pagamentos serão realizados em mãos, mediante recibo e que o direito de 

visitas é livre. 5. Quanto ao pedido de investigação de paternidade, foi 

informando na audiência de conciliação que houve o reconhecimento 

espontâneo da paternidade junto ao Cartório de Registro Civil, onde já 

foram feitas as devidas correções e averbações. 6. Devidamente 

intimado, o Ministério Público manifestou em id. 25695664 pela 

homologação do acordo celebrado entre as partes. 7. É o relatório. 8. 

Decido. 9. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e 

passo a julgar antecipadamente a lide. 10. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. 11. Verifico que as 

cláusulas do acordo entabulado, encontram-se regulares e preenche os 

requisitos legais. 12. Definido as visitas e alimentos, restou devidamente 

resguardado os interesses do menor, logo, a vontade dos Requerentes 

merece guarida. 13. Conforme se extrai do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo (Id. 24987078), não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 14. Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação acordada entre as 

partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 15. Sem custas, 

tendo em vista a gratuidade deferida. 16. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. 

17. Publique-se. Registre-se. 18. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 17 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000403-05.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. D. S. (AUTOR(A))

J. G. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. J. V. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000403-05.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): J. G. C. D. S., GLEICILAINE CASSIANO DE SOUZA REU: 

ANDRE LUIZ JUNQUEIRA VALENTIN 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de 

Investigação de Paternidade c/c Alimentos, ajuizada por JOÃO GABRIEL 

CASSIANO DE SOUZA, neste ato representado por sua genitora 

Gleicilaine Cassiano Souza em face de ANDRÉ LUIZ JUNQUEIRA 

VALENTIN, todos devidamente qualificados nos autos. 3. Em 07 de outubro 

de 2019 foi realizada audiência de conciliação conforme id. 24987078. 4. 

Consta do referido termo de acordo: O requerido pagará a seus filhos 

João Gabriel Cassiano Souza Valentin e Bruna Emanuoela de Souza 

Valentin a título de alimentos o valor correspondente à 35% (trinta e cinco 

por cento) do salário mínimo mensal, até todo dia 10 (dez) de cada mês, 

iniciando-se no mês de outubro de 2019. Acordam as partes que os 

pagamentos serão realizados em mãos, mediante recibo e que o direito de 

visitas é livre. 5. Quanto ao pedido de investigação de paternidade, foi 

informando na audiência de conciliação que houve o reconhecimento 

espontâneo da paternidade junto ao Cartório de Registro Civil, onde já 

foram feitas as devidas correções e averbações. 6. Devidamente 

intimado, o Ministério Público manifestou em id. 25695664 pela 

homologação do acordo celebrado entre as partes. 7. É o relatório. 8. 

Decido. 9. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e 

passo a julgar antecipadamente a lide. 10. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. 11. Verifico que as 

cláusulas do acordo entabulado, encontram-se regulares e preenche os 

requisitos legais. 12. Definido as visitas e alimentos, restou devidamente 

resguardado os interesses do menor, logo, a vontade dos Requerentes 

merece guarida. 13. Conforme se extrai do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo (Id. 24987078), não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 14. Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação acordada entre as 

partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 15. Sem custas, 

tendo em vista a gratuidade deferida. 16. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. 

17. Publique-se. Registre-se. 18. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 17 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000403-05.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. D. S. (AUTOR(A))

J. G. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. J. V. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000403-05.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): J. G. C. D. S., GLEICILAINE CASSIANO DE SOUZA REU: 

ANDRE LUIZ JUNQUEIRA VALENTIN 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de 

Investigação de Paternidade c/c Alimentos, ajuizada por JOÃO GABRIEL 

CASSIANO DE SOUZA, neste ato representado por sua genitora 

Gleicilaine Cassiano Souza em face de ANDRÉ LUIZ JUNQUEIRA 

VALENTIN, todos devidamente qualificados nos autos. 3. Em 07 de outubro 

de 2019 foi realizada audiência de conciliação conforme id. 24987078. 4. 

Consta do referido termo de acordo: O requerido pagará a seus filhos 
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João Gabriel Cassiano Souza Valentin e Bruna Emanuoela de Souza 

Valentin a título de alimentos o valor correspondente à 35% (trinta e cinco 

por cento) do salário mínimo mensal, até todo dia 10 (dez) de cada mês, 

iniciando-se no mês de outubro de 2019. Acordam as partes que os 

pagamentos serão realizados em mãos, mediante recibo e que o direito de 

visitas é livre. 5. Quanto ao pedido de investigação de paternidade, foi 

informando na audiência de conciliação que houve o reconhecimento 

espontâneo da paternidade junto ao Cartório de Registro Civil, onde já 

foram feitas as devidas correções e averbações. 6. Devidamente 

intimado, o Ministério Público manifestou em id. 25695664 pela 

homologação do acordo celebrado entre as partes. 7. É o relatório. 8. 

Decido. 9. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e 

passo a julgar antecipadamente a lide. 10. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. 11. Verifico que as 

cláusulas do acordo entabulado, encontram-se regulares e preenche os 

requisitos legais. 12. Definido as visitas e alimentos, restou devidamente 

resguardado os interesses do menor, logo, a vontade dos Requerentes 

merece guarida. 13. Conforme se extrai do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo (Id. 24987078), não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 14. Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação acordada entre as 

partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 15. Sem custas, 

tendo em vista a gratuidade deferida. 16. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. 

17. Publique-se. Registre-se. 18. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 17 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000403-05.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. D. S. (AUTOR(A))

J. G. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. J. V. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000403-05.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): J. G. C. D. S., GLEICILAINE CASSIANO DE SOUZA REU: 

ANDRE LUIZ JUNQUEIRA VALENTIN 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de 

Investigação de Paternidade c/c Alimentos, ajuizada por JOÃO GABRIEL 

CASSIANO DE SOUZA, neste ato representado por sua genitora 

Gleicilaine Cassiano Souza em face de ANDRÉ LUIZ JUNQUEIRA 

VALENTIN, todos devidamente qualificados nos autos. 3. Em 07 de outubro 

de 2019 foi realizada audiência de conciliação conforme id. 24987078. 4. 

Consta do referido termo de acordo: O requerido pagará a seus filhos 

João Gabriel Cassiano Souza Valentin e Bruna Emanuoela de Souza 

Valentin a título de alimentos o valor correspondente à 35% (trinta e cinco 

por cento) do salário mínimo mensal, até todo dia 10 (dez) de cada mês, 

iniciando-se no mês de outubro de 2019. Acordam as partes que os 

pagamentos serão realizados em mãos, mediante recibo e que o direito de 

visitas é livre. 5. Quanto ao pedido de investigação de paternidade, foi 

informando na audiência de conciliação que houve o reconhecimento 

espontâneo da paternidade junto ao Cartório de Registro Civil, onde já 

foram feitas as devidas correções e averbações. 6. Devidamente 

intimado, o Ministério Público manifestou em id. 25695664 pela 

homologação do acordo celebrado entre as partes. 7. É o relatório. 8. 

Decido. 9. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e 

passo a julgar antecipadamente a lide. 10. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. 11. Verifico que as 

cláusulas do acordo entabulado, encontram-se regulares e preenche os 

requisitos legais. 12. Definido as visitas e alimentos, restou devidamente 

resguardado os interesses do menor, logo, a vontade dos Requerentes 

merece guarida. 13. Conforme se extrai do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo (Id. 24987078), não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 14. Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação acordada entre as 

partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 15. Sem custas, 

tendo em vista a gratuidade deferida. 16. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. 

17. Publique-se. Registre-se. 18. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 17 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000071-04.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para tomar ciência da decisão que 

recebeu a inicial e indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000699-27.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE FATIMA MENACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial colacionando 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, nos termos do Despacho 

de Id. 28141874.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000698-42.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN WOLFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial colacionando 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, nos termos do Despacho 

de Id. 28141855.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000703-64.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MASSAVI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)
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Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial colacionando 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, nos termos do Despacho 

de Id. 28141885.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000707-04.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE SANTIAGO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial colacionando 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, nos termos do Despacho 

de Id. 28152327.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000705-34.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial colacionando 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, nos termos do Despacho 

de Id. 28143108.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000704-49.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO GOMES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial colacionando 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, nos termos do Despacho 

de Id. 28142553.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000706-19.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DE MARILAK FERREIRA BORGES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial colacionando 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, nos termos do Despacho 

de Id. 28152090.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000711-41.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNADETE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial colacionando 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, nos termos do Despacho 

de Id. 28153428.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000709-71.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTOS BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial colacionando 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, nos termos do Despacho 

de Id. 28153025.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000710-56.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial colacionando 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, nos termos do Despacho 

de Id. 28153393.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000708-86.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO FERNANDES DE GODOI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial colacionando 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, nos termos do Despacho 

de Id. 28152993.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000361-53.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, 

através de seus Advogados constituídos, para manifestarem 

especificando as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do despacho de Id. 25015556.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000361-53.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, 

através de seus Advogados constituídos, para manifestarem 

especificando as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do despacho de Id. 25015556.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000347-69.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PIRES PALERMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Certidão de Impulsionamento Certifico que a Contestação 

apresentada pela Procuradoria Federal em Id. 22058067 é TEMPESTIVA. 

Assim, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, para 

impugnar, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias. PORTO ESPERIDIÃO, 

21 de janeiro de 2020 JOSE JOAO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário 

SEDE DO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua 

Juscelino Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000046-25.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000046-25.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 114.943,56 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: RINALDO GOMES DA SILVA 

Endereço: Rua joao amamias pinheiro, Santa Terezinha, GLÓRIA D'OESTE 

- MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG Endereço: 

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO 

ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 08/04/2019 Hora: 15:45 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 22 de março de 

2019. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000712-26.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BISOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28165915.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000713-11.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA FIGUEIREDO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28165917.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000003-54.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CESAR GRESINGER JACOB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28165937.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-08.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE MARIA PANIN RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar as partes, através de seus 

Advogados constituídos, para requererem o que entenderem de direito, no 

prazo legal, tendo em vista o lapso temporal sem movimentação após a 

migração PROJUDI-PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-08.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE MARIA PANIN RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar as partes, através de seus 

Advogados constituídos, para requererem o que entenderem de direito, no 

prazo legal, tendo em vista o lapso temporal sem movimentação após a 

migração PROJUDI-PJE.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-53.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN POLMER INFANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

Vistos. Trata o presente processo de Ação de Indenização c/c danos 

materiais e morais ajuizada por Jhonatan Polmer Infante Pereira em face de 

Motos Mato Grosso Ltda. (Cometa Moto Center). Realizada a audiência de 

conciliação, restou inexitosa. Contestação apresentada no prazo legal (Id. 

5300498). Impugnação à contestação em Id. 5300517. Instados a 

apresentar provas que pretendiam produzir para comprovar os fatos 

alegados, manifestou-se a parte requerida pugnando pela produção de 

prova testemunhal. Posto isso, defiro o pedido de produção de prova e 

determino a designação de audiência de instrução e julgamento com 

intimação das partes para a oitiva das testemunhas indicadas. Notifique-se 

a parte Reclamante, constando da intimação que sua ausência implicará 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe 

salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes compareçam pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado 

e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser 

representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). Intime-se. 

Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 26 de junho de 2017. Lílian Bartolazzi 

Laurindo Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-78.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEMES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENIR DUARTE (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a Sentença de Procedência em Id. 18948645 e o Trânsito 

em Julgado da ação, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte 

autora, através de sua Advogada constituída, para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000957-91.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

NARCELLUS EDUARDO BARROS MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ANDRE WEILER OAB - PR0027841A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DE ALMEIDA JESUS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000957-91.2019.8.11.0080 POLO ATIVO:NARCELLUS 

EDUARDO BARROS MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

ANDRE WEILER POLO PASSIVO: ELAINE DE ALMEIDA JESUS ADVOGADO 

DA REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 30/03/2020 Hora: 12:45 , no 

endereço: Av. CD, s/n, Qda 06 - Lotes 4, 6 e 8 - Setor C, QUERÊNCIA - MT 

- CEP: 78643-000 . Querência, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000500-59.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. D. R. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000500-59.2019.8.11.0080 POLO ATIVO:TERLI SIXTA 

WINTER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: FLAVIO LEANDRO DELFINO RODRIGUES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

30/03/2020 Hora: 13:45 (MT) , no endereço: Av. CD, s/n, Qda 06 - Lotes 4, 

6 e 8 - Setor C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . Querência, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 64915 Nr: 4773-35.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Sousa Shwendler, Gedeilson 

Pereira da Silva, RODIVAN FERREIRA DE FREITAS, MAURICIO FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A, ANDERSON LOPES ALVES - OAB:8953, Ketty Ney 

Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT, Leticia Silva Gomes - 

OAB:22.500/MT

 Vistos.

 SECRETARIA: juntar a folha atualizada de antecedentes criminais dos 

acusados, em observância ao teor da Súmula 636 do STJ.

 Após, conclusos.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 65723 Nr: 417-60.2019.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO THADEU SEGURA 

PEREIRA - OAB:9401/A, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - 

OAB:10965/MT

 Vistos.

 SECRETARIA: juntar a folha atualizada de antecedentes criminais do 

acusado, em observância ao teor da Súmula 636 do STJ.

 Após, conclusos.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63095 Nr: 4020-78.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19.171/O

 Vistos.

 SECRETARIA: juntar a folha atualizada de antecedentes criminais do 

acusado, em observância ao teor da Súmula 636 do STJ.

 Após, conclusos.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 66810 Nr: 923-36.2019.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM, WBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 É o relatório. Fundamento e DECIDO. Analisados os autos, observo a 

regularidade do feito e a ausência de preliminares a serem analisadas. 

Ainda, considerando-se a desistência das partes acerca das vítimas e 

testemunhas não localizadas, resta pendente apenas o interrogatório do 

acusado WALLAS para o encerramento da instrução criminal. Desta 

forma, DESIGNO audiência de interrogatório do acusado WALLAS 

BORGES RIBEIRO para o dia , às (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário 

para condução e escolta do acusado que se encontra segregado no 

Presídio da Comarca de Água Boa/MT. Cumpra-se, com urgência. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 51239 Nr: 3204-33.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Henrique Procopio dos Reis, LEVY DE 

OLIVEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Claudinei Rocha Pinheiro - OAB:17.950, Ketty Ney Bianca 

Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o pronunciamento deste Juízo em que DEFERIU o pedido 

de restituição do acusado referente ao veículo Chevette DL GM – 

Chevrolet, ano e modelo 1990, cor verde, ABA 2268/MT, bem como a 

ratificação pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em sede 

de acórdão em recurso de apelação criminal, DETERMINO a restituição do 

referido veículo ao acusado Tony Henrique Procópio dos Reis.

Ainda, deverá a secretaria providenciar a formação do executivo definitivo 

de pena dos acusados.

 Satisfeitas as diligências e inexistindo eventuais requerimentos, 

arquivem-se estes autos com as baixas necessárias.

 Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55519 Nr: 1290-97.2018.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCRÉCIA DA SILVA 

MARQUES FRANCISQUETI - OAB:17247

 INTIMAÇÃO do polo passivo, acerca da decisão proferida nos autos: 

"Vistos. Considerando a ausência de manifestação do advogado nomeado 

nos autos, entende-se que houve declínio das atribuições para atuar no 

feito (fl. 25). Sendo assim, nomeio a advogada Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti, OAB/MT n° 17.247-B, para patrocinar os interesses do polo 

passivo nos autos, devendo ser intimada para apresentar a manifestação. 

Com a resposta, abra-se vista à Defensoria Pública. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário."

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60392 Nr: 2017-06.2019.811.0052

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Este Juizo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar o advogado da 

parte requerida sobre o relatório final do PAD de ref. 26 no prazo legal.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000880-69.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA VICENTE BELCHIOR (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a impugnação à contestação 

no prazo legal. Rio Branco/MT, 21/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-03.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA CUIABA ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANELYSE MENDONCA MARGARIDA OAB - MG153019 

(ADVOGADO(A))

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para se manifestar acerca da petição de 

ID:27806277, no prazo legal. Rio Branco/MT, 21/01/2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000831-88.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. X. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

Tendo em vista o pedido de redesignação da audiência pela parte autora, 

promovo o cancelamento da audiência aprazada e impulsiono os autos 

para o setor de conciliação para nova designação de data com tempo hábil 

para citação e/ou intimação das partes. What do you want to do ? New 

mailCopy

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000802-38.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO JOSE DE LIMA HOFFELDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REU)

 

Certifico que tendo em vista o fundamento trazido pelo NCPC, art 334, 

procedo o cancelamento da audiência antes designada e impulsiono os 

autos ao setor de conciliação para designação de nova data com tempo 

hábil para citação/intimação das partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000524-37.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE BRANDALISE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUES MAIMONI OAB - SP67793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA - EPP (REU)

 

Certifico que procedo o cancelamento da audiência designada tendo em 

vista a não localização da parte Requerida. Nos termos da legislação em 

vigor e do provimento 56/2007 CGJ e, tendo em vista o requerimento do 

autor, impulsiono os autos ao setor de conciliação para nova data de 

audiência e posterior expedição de citação no endereço retro informado. 

What do you want to do ? New mailCopy

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-06.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. X. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

Tendo em vista o pedido de redesignação pela parte autora fundamentado 

no art. 334 do NCPC procedo o cancelamento da audiência aprazada e 

impulsiono os autos ao setor de conciliação para nova designação. What 

do you want to do ? New mailCopy

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000396-17.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NOBRE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EM TEMPO, INTIMAR AS PARTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA 30/01/2020 16:00 VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE. 

What do you want to do ? New mailCopy

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 17638 Nr: 649-76.2006.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Benedito Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:, FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - OAB:15910

 Processo Eletrônico n.º: 649-76.2006.811.0032

Código n.º: 17638

Vara Única

Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, REDESIGNO a sessão de julgamento outrora designada para o dia 

09 de Março de 2020, às 09h00min.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95825 Nr: 3893-56.2019.811.0032
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 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdR(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LAZARO DE SOUZA 

NETO - OAB:22683/O

 Processo n.º 3893-56.2019.811.0032

Código n.º 95825

Vara Única

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a menor Dayane Maria da 

Ressurreição, por meio de seu representante legal, outorgou poderes ao 

Douto Causídico Rodrigo Lázaro de Souza Neto, inscrito na OAB/MT nº 

22.683 para que atuasse em sua defesa, conforme se extrai da 

procuração acostada Ref.19.

 Posto isto, intime-se o causídico com procuração nos autos para que, no 

prazo de 03 (três) dias, apresente defesa prévia e rol de testemunhas, 

consoante art. 186, §3º do ECA. Ato contínuo, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CONTINUAÇÃO para o dia 17/02/2020 às 16h30min.

Por fim, considerando o esgotamento do prazo previsto no art. 108 do 

ECA, proceda-se a imediata desisternação da menor.

Intime-se

 Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95191 Nr: 3631-09.2019.811.0032

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Comarca de Rosário Oeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Mendes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Consoante o disposto no artigo 42 do COJE/MT, designo os meses de 

março, maio e julho do corrente ano, para realização das reuniões 

ordinárias do E. Tribunal do Júri desta Comarca, devendo ser incluídos os 

processos preparados nos moldes do artigo 429, do CPP, obedecendo-se 

a prioridade estabelecida nesse dispositivo, com a seguinte pauta, sem 

prejuízo de colocação em pauta de outros processos que vierem a ficar 

aptos a julgamento:

 NUMERO PROCESSO/CÓDIGO RÉU DATA/ HORA

01 649-76.2006.811.0032 (CÓDIGO 17638)

 Carlos Benedito Silva Ferreira

 09/03/2020 às 09 horas

Atento ao disposto no artigo 433,§1°, do CPP, designo ainda o dia 23 de 

Janeiro de 2019, às 14:00 horas, no átrio do Fórum local, para realização 

do sorteio dos 25 (vinte e cinco) jurados e, se necessário, mais 10 (dez) 

suplentes que comporão as sessões periódicas.

Após o sorteio dos 25 (vinte e cinco) jurados e eventuais suplentes, nos 

termos do artigo 435 do CPP, proceda-se a afixação a porta do E. Tribunal 

do Júri da relação de jurados convocados, os nomes dos acusados e dos 

procuradores da partes, além do dia, hora e local das sessões de 

julgamento.

Dê-se ampla publicidade ao presente despacho, inclusive com afixação no 

átrio do fórum local, oficiando-se juntamente com cópia deste à OAB, 

Ministério Público e ainda, para atendimento do disposto no artigo 432 do 

CPP, considerando a ausência de Defensor Público designado para esta 

comarca, NOMEIO o advogado Dr. Carlos Antônio Mendes da Silva, OA/MT 

nº 12.433, causídico atuante nesta comarca, para acompanhar a 

solenidade.

Junte-se cópia do presente despacho no processo acima mencionado, 

intimando-se as partes em seguida.

Cumpra-se

Expeça-se o necessário

Rosário Oeste/MT, 16 de janeiro de 2020

 Diego Hartmann

 Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82796 Nr: 2247-45.2018.811.0032

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes para querendo manifestar no feito, no prazo de 15 dias, 

em virtude do laudo de ref.88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60013 Nr: 619-26.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonia Madalena de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte para manifestar no prazo de 05 dias, sob pena devolução 

dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23198 Nr: 440-05.2009.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Suzano dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Higor Feitoza Pereira - 

OAB:16379

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o advogado do polo passivo para manifestar-se, bem 

como requerer o que entender de direito no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86544 Nr: 4230-79.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PITSTOP AUTO CENTER LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte interessada para que providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, por intermédio do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato, ou oferecer meios legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96263 Nr: 4037-30.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaelson Eliano da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14232

 Vistos em substituição.

Consultando a certidão do Sr. Oficial de Justiça, verifica-se que o 

denunciado relatou não possuir condições de constituir advogado para 

apresentar sua defesa.

 Portanto, considerando o teor da certidão retro, bem como a ausência de 

Defensor Público designado para esta Comarca, NOMEIO a causídica 

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS – OAB/MT n° 14232, para atuar em 
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defesa do réu.

 Desde já, fixo a título de honorários advocatícios, o equivalente a 02 

(dois) URH’s, conforme prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos 

Advogados/Seccional Mato Grosso, o qual deverá ser intimado para 

acompanhar o feito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 14 de janeiro de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61785 Nr: 1314-77.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanislay Antonio dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXWELL LATORRACA 

DELGADO - OAB:24870/O

 Intimo o advogado nomeado acerca da decisão de ref.119.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 87262 Nr: 31-77.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thamine da Silva Castro - 

OAB:24748/0

 Processo Eletrônico n.º: 31-77.2019.811.0032

Código n.º: 87262

VARA ÚNICA

Vistos.

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL como incurso nas penas dos artigos 

180 e 311, ambos do Código Penal e artigo 16 da Lei n.º 10.826/03, em 

concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal).

Denúncia foi recebida (Ref.04), e na mesma oportunidade determinada a 

citação do denunciado para responder a acusação, nos termos do artigo 

396-A, do CPP.

 Devidamente citado (ref.68), o acusado manifestou não possuir 

condições de constituir advogado.

Resposta à acusação, através da Defensoria Pública do Estado, 

reservando-se ao direito de apresentar tese defensiva na ocasião das 

alegações finais (ref.78).

Posto isto, verifico não haver elementos aptos a ensejarem a absolvição 

sumária do denunciado, motivo pelo qual DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 27 de junho de 2019, às 10hr00min, devendo ser 

intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial 

acusatória e pela defesa da peça preliminar, bem como a vítima e o réu 

para eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas 

e coisas e ao final, interrogatório do réu, tudo de acordo com a sistemática 

estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do 

CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras comarcas 

bem como a expedição de carta precatória a Comarca de Cuiabá para que 

o respeitável Juízo Deprecado proceda com a designação de audiência de 

interrogatório do réu.

Ciência ao Ministério Público .

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 08 de maio de 2019.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 87262 Nr: 31-77.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thamine da Silva Castro - 

OAB:24748/0

 Processo nº 31-77.2019.811.0032

Código nº 87262

Vara Única.

Vistos.

Considerando que este Magistrado usufruirá de licença compensatória 

nos dias 24, 26, 27 e 28 de junho de 2019, faz-se necessária a 

redesignação da pauta de audiências.

Por isso, redesigno nova assentada para o dia 01 de julho de 2019 às 

14h30min.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 A fim de dar celeridade processual, SERVE A PRESENTE DECISÃO DE 

MANDADO e OFÍCIO.

Rosário Oeste/MT, 21 de maio de 2019.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001161-22.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA EMILIA NARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERIDO)

DAMIAO NARDES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001161-22.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ZULMIRA EMILIA NARDES DA 

SILVA REQUERIDO: ANGELA DA SILVA NASCIMENTO, DAMIAO NARDES 

DO NASCIMENTO Vistos etc. Inicialmente, defiro a RETIFICAÇÃO da 

partilha dos bens formulada. INTIME-SE a herdeira Benedita Nardes da 

Silva, no endereço indicado em id. 27815445, para, no prazo legal, 

manifestar-se sobre os termos da ação. Intimem-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000011-69.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAM MEIRE RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000011-69.2020.8.11.0053. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: LILIAM MEIRE RODRIGUES Vistos etc. Tratam-se os 

presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante 

para esta Comarca, requerendo o cumprimento de ordem. Inicialmente, 

verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do item 2.7.1 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 
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custas prévias. Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme art. 390 da CNGC. 

Dispensada a comunicação ao Juízo Deprecante, nos termos do art. 392 

da CNGC. Se preenchidos os requisitos constantes no Código de 

Processo Civil, CUMPRA-SE CONFORME DEPRECADO, servindo cópia 

como mandado e após, devolva-se com as baixas e homenagens de 

estilo. Se não preenchidos, oficie-se solicitando a complementação. Às 

providências. Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 13 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000014-24.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENES FERREIRA BELLUCCI - ME (EXECUTADO)

IRENES FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000014-24.2020.8.11.0053. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: IRENES FERREIRA BELLUCCI - ME, IRENES FERREIRA DE 

SOUZA Vistos etc. Cite-se a parte devedora por Aviso de Recebimento 

para, no prazo de cinco (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais (art. 8º da LEF) ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora (art. 9º, III da mesma Lei). Não pago o débito nem garantida a 

execução a penhora poderá recair em qualquer bem do(a) executado(a), 

devendo o termo ou auto de penhora conter, também a avaliação dos bens 

penhorados, sendo esta efetuada por quem o lavrar (arts. 10 e 13 LEF). 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel, proceda-se na forma do art. 842 

do CPC. O(a) executado(a) poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de trinta (30) dias (art. 16 LEF). Não havendo oferecimento de 

embargos, ou, caso sejam rejeitados, “a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, 

tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: a) 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão” e b) Súmula 128 do 

STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta 

(30) dias, nem inferior a dez (10) dias (art. 22, § 1º da LEF). Para pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) 

sobre o valor da causa, com base no art. 20, § 4º do CPC. As 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 16 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000070-91.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000070-91.2019.8.11.0053. REQUERENTE: HENRIQUE SEVERINO DA 

SILVA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, ESTADO DO MATO 

GROSSO/PROCURADORIA GERAL Vistos etc. Tratam-se os presentes 

autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta 

Comarca, requerendo o cumprimento de ordem. Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos do item 2.7.1 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme art. 390 da CNGC. Dispensada a comunicação 

ao Juízo Deprecante, nos termos do art. 392 da CNGC. Se preenchidos os 

requisitos constantes no Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

CONFORME DEPRECADO, servindo cópia como mandado e após, 

devolva-se com as baixas e homenagens de estilo. Se não preenchidos, 

oficie-se solicitando a complementação. Às providências. Cumpra-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000025-53.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAM MEIRE RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000025-53.2020.8.11.0053. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: LILIAM MEIRE RODRIGUES Vistos etc. Tratam-se os 

presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante 

para esta Comarca, requerendo o cumprimento de ordem. Inicialmente, 

verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do item 2.7.1 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme art. 390 da CNGC. 

Dispensada a comunicação ao Juízo Deprecante, nos termos do art. 392 

da CNGC. Se preenchidos os requisitos constantes no Código de 

Processo Civil, CUMPRA-SE CONFORME DEPRECADO, servindo cópia 

como mandado e após, devolva-se com as baixas e homenagens de 

estilo. Se não preenchidos, oficie-se solicitando a complementação. Às 

providências. Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 20 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1001394-19.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA RODRIGUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVO RIBEIRO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001394-19.2019.8.11.0053. AUTOR(A): MARIA ROSA RODRIGUES DE 

ARRUDA RÉU: ATIVO RIBEIRO DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de ação 

para divisão de imóvel aforada por Maria Rosa Rodrigues de Arruda em 

face de Ativo Ribeiro da Silva, alegando, em síntese, que os litigantes são 

coproprietários de uma área de terras localizada no Lote 155, da Gleba 

Mimoso, no município de Santo Antônio de Leverger/MT, com área de 

49,3263 ha (quarenta e nove hectares, trinta e dois áreas e sessenta e 

três centiares), devidamente registrada na matrícula nº 57.040, do livro 02, 

fls. 01. Extrai-se da prefacial que ambos contraíram matrimônio em 

17.07.1971, ao passo que imóvel foi adquirido aos 12.11.1997. Contudo, 
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com o fim do enlace a parte requerente pretende a diviso do bem. Com 

lastro nestas premissas, postula a parte requerente pela divisão do imóvel 

adquirido pelo casal. Devidamente citada, a parte requerida quedou-se 

revel. Instados à produção de provas, a parte requerente pleiteou pelo 

julgamento do feito. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista que, 

embora devidamente citada, a parte requerida manteve-se inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo para oferecimento de resposta. Noutro prisma, 

a parte requerente trouxe aos autos documentação hábil à comprovação 

de suas alegações. Deveras, pelo que se extrai dos documentos 

encartados aos autos, denota-se que o imóvel foi adquirido pela parte 

requerida em 12.11.1997, quando já na condição de casado com a 

requerente. Destarte, à luz do art. 1.667 do Código Civil, comunicam os 

bens amealhados na constância da sociedade conjugal. Demais disso, o 

termo de acordo extrajudicial, quando do divórcio do casal, estipulou a 

divisão do imóvel adquirido, de forma amigável. Portanto, estão presentes 

os requisitos para manejo e para o êxito da presete ação divisória. 

Oportuno considerar que a “ação de divisão serve para dar concretude ao 

direito assegurado ao condômino pelo art. 1.320, do CC, de a todo tempo 

exigir a divisão da coisa comum, correspondendo o quinhão de cada um 

pela sua parte nas despesas respectivas. Mister, assim, a procedência 

dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos deduzidos por Maria Rosa Rodrigues de Arruda em face de 

Ativo Ribeiro da Silva, para DETERMINAR a divisão igualitária de uma área 

de terras localizada no Lote 155, da Gleba Mimoso, no município de Santo 

Antônio de Leverger/MT, com área de 49,3263 ha (quarenta e nove 

hectares, trinta e dois áreas e sessenta e três centiares), devidamente 

registrada na matrícula nº 57.040, do livro 02, fls. 01. Julgo Extinto a 

primeira fase da ação (art. 578, do CPC), com a apreciação do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da 

inexistência de resistência por parte da parte requerida, deixo de 

condená-la nas verbas de sucumbência. Para a fase executiva, formulem 

as partes, no prazo de 10 dias, os pedidos acerca da constituição dos 

quinhões e o interesse na realização de audiência de conciliação. No 

mesmo prazo, manifestem acerca do interesse na indicação de um 

profissional em comum para a tarefa de divisão ou se pretendem que seja 

nomeado perito por este Juízo. Nesta hipótese, ofereçam quesitos e 

indiquem assistentes técnicos. Dou por publicada a presente sentença 

com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro nos termos 

que dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT. Intimem-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 3 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000874-59.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY EVANGELISTA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000874-59.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MIRACY EVANGELISTA 

CORREA Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial movido por 

Miracy Evangelista Correa, por meio do qual o(a) Requerente requer 

autorização judicial para proceder ao levantamento do saldo existente na 

conta em seu nome, vinculada ao FGTS. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se da petição inicial que a 

solução da presente demanda não prescinde da análise dos requisitos do 

art. 20 da Lei nº 8.036/90 – cujo teor informa as hipóteses em que a conta 

vinculada ao trabalhador do FGTS poderá ser movimentada. Ademais, 

verifica-se que a pretensão de movimentação de conta do FGTS atinge a 

esfera jurídica de interesse da Caixa Econômica Federal, atraindo, por 

conseguinte, a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito. 

Desta feita, julgo extinta a presente ação sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV, do CPC/2015, ante a evidente incompetência 

deste Juízo para o julgamento da presente demanda. Sem custas. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e no sistema. Intime-se. 

Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 6 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001416-77.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

EDILSON LIRA MILHOMEM OAB - 621.693.861-49 (REPRESENTANTE)

ELVIS OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO OAB - 571.787.201-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER Processo: 1001416-77.2019.8.11.0053. 

EXEQUENTE: AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME REPRESENTANTE: 

ELVIS OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, EDILSON LIRA MILHOMEM 

EXECUTADO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA Vistos etc. 

Cuida-se de execução de título extrajudicial movido por Auto Mecânica 

Milhomem LTDA – ME em face do Município de Santo Antônio de 

Leverger/MT, ao argumento de que prestou serviços e que a executada 

está inadimplente. Custas e taxas processuais ao ID 23534222. Despacho 

determinando emenda à inicial ao ID 24052589 e 25329288. Manifestação 

da exequente ao ID 25694290. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O indeferimento da inicial, pela 

ausência de título extrajudicial, é mister. O exequente aduz que prestou 

serviços para a administração pública, e, para tanto, emitiu duplicatas. 

Contudo, dos autos, não se afere o referido título extrajudicial (lei 

5.474/68, art. 2º). São requisitos do referido título de crédito: Art . 2º No 

ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para 

circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra 

espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela 

importância faturada ao comprador. § 1º A duplicata conterá: I - a 

denominação "duplicata", a data de sua emissão e o número de ordem; II - 

o número da fatura; III - a data certa do vencimento ou a declaração de ser 

a duplicata à vista; IV - o nome e domicílio do ven dedor e do comprador; V 

- a importância a pagar, em algarismos e por extenso; VI - a praça de 

pagamento; VIII - a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da 

obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, 

cambial; IX - a assinatura do emitente. § 2º Uma só duplicata não pode 

corresponder a mais de uma fatura. § 3º Nos casos de venda para 

pagamento em parcelas, poderá ser emitida duplicata única, em que se 

discriminarão tôdas as prestações e seus vencimentos, ou série de 

duplicatas, uma para cada prestação distinguindo-se a numeração a que 

se refere o item I do § 1º dêste artigo, pelo acréscimo de letra do alfabeto, 

em seqüência. É certo que diante do dinamismo inerente às relações 

comerciais, tornou-se comumente a realização da relação sem a emissão 

da duplicata, de modo que o vendedor somente preenche o formulário 

disponibilizado pela instituição financeira com os dados da duplicada (não 

emitida), gerando um boleto bancário que, em caso de inadimplência, 

poderá ser levado à protesto para cobrança. Eis o entendimento do TJDFT: 

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. 

APRESENTAÇÃO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. DECISÃO TORNADA 

INSUBSISTENTE. Tratando-se de duplicata virtual, a ausência de 

representação física do título original não implica irregularidade no 

aparelhamento do Feito executivo, uma vez que a apresentação dos 

boletos bancários, das notas fiscais/faturas, dos comprovantes de 

entrega de mercadorias, conjuntamente com o protesto mediante indicação 

do credor, satisfaz a instrução e assegura a exequibilidade dos 

documentos apresentados. Precedentes do STJ e do TJDFT.Agravo de 

Instrumento provido. (Acórdão 871774, 20150020052842AGI, Relator: 

ANGELO PASSARELI, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/6/2015, 

publicado no DJE: 12/6/2015. Pág.: 215). Tal operação é denominada de 

duplicata escritural/virtual, cujo protesto, nos termos em que disciplina a 

Lei nº 5.474/68, se dá por meio de indicação do portador (art. 15, § 2º), 

sendo indispensável a demonstração, mediante documento hábil, da 

entrega e do recebimento da mercadoria (art. 15, II, alínea “b”). Contudo, 

ante a ausência física do título de crédito, que, em regra, conteria o aceite 

expresso pela assinatura do devedor, o seu suprimento com um protesto 
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realizado por indicação dependeria da demonstração de que ocorrera um 

aceite presumido, o qual se caracterizaria por meio da entrega e 

recebimento da mercadoria, circunstância que não se verifica no presente 

caso, o que inviabiliza o prosseguimento desta execução. Neste sentido, é 

o entendimento jurisprudencial: “(...) I. Título de crédito causal, por derivar 

obrigatoriamente de uma compra e venda mercantil a prazo, a duplicata 

alcança o sacado exatamente pelo aceite, que pode ser real (assinatura 

da cártula) ou presumido (recebimento da mercadoria). II. O aceite, real ou 

presumido, é o gancho cambial que conecta juridicamente o sacado à 

duplicata: o primeiro advém da assinatura lançada no próprio título, ao 

passo que o segundo é decorre da comprovação da entrega da 

mercadoria e do protesto. III. Não se pode deixar de reconhecer a higidez 

jurídica de duplicatas que, além de contar com aceite formal, estão 

acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias. (...)” VI. 

Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1069474 , 

20160110114815APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 29/01/2018. 

Pág.: 467/477). (Destaquei). Portanto, pela ausência física da duplicata, 

bem como dos elementos de substituição aceitos (entrega da 

mercadoria/realização do serviço), mister a extinção do feito. Saliento que 

os documentos encartados na exordial e nas manifestações do exequente 

não são hábeis a demonstrar que o serviço fora realizado, pois que se 

limitou a juntar nos autos orçamento, nota fiscal e boleto bancário, quais 

não comprovam a realização do serviço. Assim sendo, mister o 

indeferimento da inicial. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo o que mais consta 

dos autos, INDEFIRO a petição inicial ajuizada por Auto Mecânica Milhomem 

LTDA – ME em face do Município de Santo Antônio de Leverger/MT, ante a 

ausência de título executivo extrajudicial, o que faço à luz do art. 798, I, 

“a”. Assim, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, esta demanda, à 

luz do art. 924, I, do CPC. Custas pelo autor. Sem honorários. Intime-se. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, data da inclusão do sistema. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001091-05.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE JESUS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER 1001091-05.2019.8.11.0053 AUTOR(A): 

MANOEL DE JESUS JUNIOR Advogado do(a) AUTOR(A): RAFAEL 

SANTOS DE OLIVEIRA - MT0014885A-O RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária 

proposta por Manoel de Jesus Junior em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, devidamente qualificado(a) nos autos. Em id. 

25667092, a parte Autora postula pela desistência da demanda. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Diante do pedido expresso de desistência da presente demanda 

requerido pela parte Autora, a extinção do processo, sem resolução de 

mérito, é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de desistência e EXTINGO a 

presente ação movida por Manoel de Jesus Junior em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, à luz do art. 485, inc. VIII do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte Autora em custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa atualizado, com fundamento no §2º, do art. 85, do CPC/2015. 

Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude de deferimento de 

justiça gratuita. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. Intimem-se. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

3 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000353-17.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIO NILSON KLOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000353-17.2019.8.11.0053. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: KASSIO NILSON KLOS Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão c.c pedido de liminar proposta por OMNI S/A em face 

de Kassio Nilson Klos, ambos devidamente qualificados nos autos, pelos 

motivos expostos na prefacial. O despacho inicial (ID 19111972) 

determinou que o autor procedesse à emenda a inicial e recolhesse as 

respectivas custas. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O autor, quando do protocolo da presente ação, 

deu valor à causa no valor de R$ 735,31. Quando da análise da inicial, foi 

determinado a emenda à inicial para adequação do valor da causa. Ocorre 

que o autor não procedeu a respectiva emenda, bem assim apenas 

recolheu as custas sobre o valor inicial atribuído à causa. Assim, o 

indeferimento da petição inicial é a medida pertinente. Sob este prisma, 

convém destacar a regra do art. 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Assim, conforme se vê, se decorrido o prazo concedido 

para que o requerente sanasse o vício trazendo aos autos o documento 

comprobatório, e, este permanecendo silente sobre tal, mister a extinção 

da presente demanda. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial dos 

nossos superiores Tribunais de Justiça: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE- DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - DESCUMPRIMENTO DA 

ORDEM JUDICIAL. “Determinada a emenda da inicial por decisão 

irrecorrida, e não cumprida a ordem judicial, é de ser indeferida a inicial e 

julgado extinto o processo, sem julgamento de mérito, como estabelece o 

parágrafo único do art. 284 do CPC." (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0555.10.001225-4/001 – COMARCA DE RIO PARANAÍBA - RELATOR: 

DES. WANDER MAROTTA - 7ª CÂMARA CÍVEL DO TJMG - JULGADO EM 

08/02/2011). Importante destacar que, por não se tratar da hipótese do art. 

485, § 1º, do CPC (abandono da causa), não há que se falar em prévia 

intimação pessoal da parte para sanar o vício. A respeito, já decidiu 

Colendo o STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. 

QUARENTA E OITO HORAS. ART. 267, § 1º, DO CPC. EMENDA À INICIAL. 

INÉRCIA. NÃO-CABIMENTO.1.A determinação de intimação pessoal da 

parte, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, para suprir a falta processual 

em 48 (quarenta e oito) horas, aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III, do referido dispositivo, sendo desnecessária quando o 

processo é extinto, sem julgamento do mérito, porque a parte deixou de 

emendar a inicial, na forma do art. 284 do CPC. 2. Recurso especial não 

provido.” (REsp 1200671 RJ 2010/0122095-5 - Relator(a): Ministro 

CASTRO MEIRA - Julgamento: 14/09/2010 – Órgão Julgador: T2 - 

SEGUNDA TURMA). Deste modo, ante a desídia do autor em proceder a 

emenda à inicial, bem como o recolhimento das custas sobre o valor 

correto da causa, mister a extinção do feito. DISPOSITIVO. Isto posto, e 

pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL proposta 

por OMNI S/A em face de Kassio Nilson Klos, ante a ausência da 

realização da emenda da inicial. Assim, JULGO EXTINTO, sem resolução 

de mérito, o presente processo, à luz do art. 485, I, art. 330, VI e art. 321, 

parágrafo único, todos do CPC. Custas pelo autor. Sem honorários. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intime-se. Às providências. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 16 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000010-84.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDES DA FONSECA (EXECUTADO)

LUIS FERNANDES DA FONSECA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000010-84.2020.8.11.0053. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: LUIS FERNANDES DA FONSECA - EPP, LUIS FERNANDES 

DA FONSECA Vistos etc. Cuida-se de ação de execução fiscal aforada 

pela Fazenda Pública, onde se aduz, em síntese, que a exequente é 

credora da parte executada, em virtude de tributos inadimplidos, 

representados pelas CDA n.: 2017490906, encartada aos autos. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De proemio, impende tratar da possibilidade do Juiz reconhecer, 

de ofício, a decadência para cobrança dos créditos tributários. Neste 

sentido: STJ, AgRg no REsp 989233/PE, Primeira Turma, Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJe 08/06/2011. Ementa: “AGRAVO REGIMENTAL. 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 

11.280/06, NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTE DA 2ª TURMA. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA 

CITAÇÃO. SÚMULA 106/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SÚMULA 

7/STJ. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1ª SEÇÃO NO RESP 1.102.431/RJ, MIN. 

LUIZ FUX, DJE DE 01/02/2010, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C 

DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE PRECEDENTE (CPC, 

ART. 543-C, § 7º), QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. Ainda assim: 

STJ, Primeira Turma, Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 02/02/2011. 

Ementa: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 219, § 5º, DO CPC. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu em consonância 

com o entendimento desta Corte, ao reconhecer a prescrição da 

pretensão, pois transcorrido o prazo de cinco anos desde a constituição 

definitiva do crédito tributário (7/7/95) até a citação válida do devedor 

(22/3/01), podendo ser reconhecida até mesmo de ofício, nos termos da 

nova redação dada ao art. 219, § 5º, do CPC, cujo objetivo foi assegurar o 

princípio da segurança jurídica. 2. Agravo regimental não provido”. Em 

sendo assim, diante da possibilidade de reconhecimento, inclusive de 

ofício, da decadência, passo à análise deste presente caso concreto. 

Analisando os autos, observa-se que a CDA nº 2017490906, é decorrente 

do descumprimento de uma obrigação acessória, qual seja, o contribuinte 

não entregou os arquivos com as informações econômico fiscais. A 

obrigação acessória, pelo simples descumprimento, converte-se em 

obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, conforme 

disciplina o artigo 113, § 3º do CTN, estando o fisco autorizado a 

inscrevê-la em dívida ativa e cobra-la por meio de execução fiscal. É 

importante ressaltar que a aplicação da penalidade por não cumprimento 

da obrigação acessória deve obedecer a regra contida no artigo 173 do 

Código Tributário Nacional, ou seja, o direito da administração tributária em 

constituir o seu crédito decai em 05 (cinco) anos contados do primeiro dia 

do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado. Sendo assim, analisando a CDA, verifica-se que os fatos 

geradores remontam o ano de 2011, iniciando, portanto, a contagem da 

decadência em 01/01/2012, devendo a Fazenda Pública ter constituído o 

crédito tributário até a data de 01/01/2017, nos termos do artigo 173, I do 

CTN. Ocorre que, a Fazenda Pública apenas constituiu o crédito em 

30/10/2017, estando configurada a decadência do crédito tributário. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, face a 

incidência da decadência do crédito tributário, a qual conheço de ofício, 

EXTINGO este processo movido pela Fazenda Pública Estadual em face de 

Luis Fernando Da Fonseca, quanto ao crédito tributário constante na CDA 

nº 2017490906 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente 

processo, com resolução de mérito, à luz do art. 487, II, do CPC. Sem 

custas ou honorários por incabíveis. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com baixa na distribuição. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000013-39.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

SONIA REGINA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

OSMANA RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000013-39.2020.8.11.0053. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME, 

OSMANA RODRIGUES DE ALMEIDA, SONIA REGINA DE ALMEIDA Vistos 

etc. Cuida-se de ação de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública, 

onde se aduz, em síntese, que a exequente é credora da parte executada, 

em virtude de tributos inadimplidos, representado pela CDA n.: 

2017489539, encartada aos autos. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De proemio, impende tratar da 

possibilidade do Juiz reconhecer, de ofício, a decadência para cobrança 

dos créditos tributários. Neste sentido: STJ, AgRg no REsp 989233/PE, 

Primeira Turma, Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 08/06/2011. Ementa: 

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, APÓS 

A VIGÊNCIA DA LEI 11.280/06, NO JULGAMENTO DO AGRAVO 

REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA 2ª TURMA. 

RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106/STJ. 

IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DECIDIDA 

PELA 1ª SEÇÃO NO RESP 1.102.431/RJ, MIN. LUIZ FUX, DJE DE 

01/02/2010, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL 

EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE PRECEDENTE (CPC, ART. 543-C, § 7º), 

QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. Ainda assim: STJ, Primeira 

Turma, Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 02/02/2011. Ementa: 

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 219, § 5º, DO CPC. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu em consonância com o 

entendimento desta Corte, ao reconhecer a prescrição da pretensão, pois 

transcorrido o prazo de cinco anos desde a constituição definitiva do 

crédito tributário (7/7/95) até a citação válida do devedor (22/3/01), 

podendo ser reconhecida até mesmo de ofício, nos termos da nova 

redação dada ao art. 219, § 5º, do CPC, cujo objetivo foi assegurar o 

princípio da segurança jurídica. 2. Agravo regimental não provido”. Em 

sendo assim, diante da possibilidade de reconhecimento, inclusive de 

ofício, da decadência, passo à análise deste presente caso concreto. 

Analisando os autos, observa-se que a CDA nº 2017489539, é decorrente 

do descumprimento de uma obrigação acessória, qual seja, o contribuinte 

não entregou os arquivos com as informações econômico fiscais. A 

obrigação acessória, pelo simples descumprimento, converte-se em 

obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, conforme 

disciplina o artigo 113, § 3º do CTN, estando o fisco autorizado a 

inscrevê-la em dívida ativa e cobra-la por meio de execução fiscal. É 

importante ressaltar que a aplicação da penalidade por não cumprimento 

da obrigação acessória deve obedecer a regra contida no artigo 173 do 

Código Tributário Nacional, ou seja, o direito da administração tributária em 

constituir o seu crédito decai em 05 (cinco) anos contados do primeiro dia 

do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado. Sendo assim, analisando a CDA, verifica-se que os fatos 

geradores remontam o ano de 2011, iniciando, portanto, a contagem da 

decadência em 01/01/2012, devendo a Fazenda Pública ter constituído o 

crédito tributário até a data de 01/01/2017, nos termos do artigo 173, I do 

CTN. Ocorre que, a Fazenda Pública apenas constituiu o crédito em 

06/09/2017, estando configurada a decadência do crédito tributário. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, face a 

incidência da decadência do crédito tributário, a qual conheço de ofício, 

EXTINGO este processo movido pela Fazenda Pública Estadual em face de 

Mimoso Comercio de Combustíveis Ltda, quanto ao crédito tributário 

constante na CDA nº 2017489539 e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente processo, com resolução de mérito, à luz do art. 487, 

II, do CPC. Sem custas ou honorários por incabíveis. Intime-se. Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com baixa 

na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 16 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001001-31.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT10353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001001-31.2018.8.11.0053. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DE 

SOUZA REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos etc. INTIME-SE o executado a 

pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de 

quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º 

do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 2 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001764-95.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001764-95.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: BRUNO ROBERTO 

TEIXEIRA DE SOUZA - ME EXECUTADO: NEYRE FELIX DA COSTA 

DELGADO Vistos etc. MANIFESTE-SE a exequente, no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca dos comprovantes de pagamento. Intime-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 2 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001744-07.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE SALES DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001744-07.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: BRUNO ROBERTO 

TEIXEIRA DE SOUZA - ME EXECUTADO: LUCIANE SALES DE ASSIS Vistos 

etc. MANIFESTE-SE a exequente, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos 

comprovantes de pagamento. Intime-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 2 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000322-94.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HELEONORA MARIA BARROS GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEONORA MARIA BARROS GONCALVES OAB - MT0012578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000322-94.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: HELEONORA MARIA 

BARROS GONCALVES EXECUTADO: ESTADO DO MATO 

GROSSO/PROCURADORIA GERAL Vistos etc. CITE-SE a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910). 

Certificado o não-oferecimento de embargos, requisite-se o pagamento 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça (CPC, art. 910, § 

1º). Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 2 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-35.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 8010191-35.2014.8.11.0053. REQUERENTE: VALMIRA SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Manifestem-se os i. Advogados acerca da 

certidão juntada aos autos, no que atina ao levantamento do numerário 

depositado. Prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-38.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT15978-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000145-38.2016.8.11.0053. REQUERENTE: MAURO DIAS DE 

AMORIM REQUERIDO: RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO Vistos etc. 

INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), 

à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 2 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-25.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SEBASTIAO DA SILVA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000001-25.2020.8.11.0053. EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: ANDRE LUIZ SEBASTIAO DA SILVA 

MIRANDA Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada para que, no prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quanto forem necessários a satisfação integral 

da obrigação. 2. Decorrido o prazo acima sem pagamento, expeça-se 

mandado de penhora, remoção e avaliação, a qual deverá incidir 

preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, 

depositando-se os mesmos com a exeqüente, mediante termo de 

compromisso. 3. Após, intime-se o executado a comparecer em audiência 

de conciliação, a ser designada pela Secretaria do Juizado Especial Cível 

desta Comarca, ocasião em que poderá oferecer embargos à execução 

(por escrito ou verbalmente), quando será oportunizado o pagamento do 
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débito à vista ou a prazo, a dação em pagamento ou a imediata 

adjudicação do bem penhorado. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 8 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000002-10.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIRA LEITE DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000002-10.2020.8.11.0053. EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: JACIRA LEITE DA CRUZ Vistos etc. 1. 

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quanto forem necessários a satisfação integral da obrigação. 2. Decorrido 

o prazo acima sem pagamento, expeça-se mandado de penhora, remoção 

e avaliação, a qual deverá incidir preferencialmente em bens móveis de 

fácil comercialização, depositando-se os mesmos com a exeqüente, 

mediante termo de compromisso. 3. Após, intime-se o executado a 

comparecer em audiência de conciliação, a ser designada pela Secretaria 

do Juizado Especial Cível desta Comarca, ocasião em que poderá oferecer 

embargos à execução (por escrito ou verbalmente), quando será 

oportunizado o pagamento do débito à vista ou a prazo, a dação em 

pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado. 4. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 8 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002867-40.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE MAGALHAES GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1002867-40.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: ELIANE DE MAGALHAES 

GONCALVES Vistos etc. CITE-SE a parte executada para que, no prazo 

de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quanto forem necessários a satisfação integral 

da obrigação. Decorrido o prazo acima sem pagamento, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção e avaliação, a qual deverá incidir 

preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, 

depositando-se os mesmos com a exeqüente, mediante termo de 

compromisso. Face ao reduzido número de Servidores e excesso de 

trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. Após, 

INTIME-SE o executado a comparecer em audiência de conciliação, a ser 

designada pela Secretaria do Juizado Especial Cível desta Comarca, 

ocasião em que poderá oferecer embargos à execução (por escrito ou 

verbalmente), quando será oportunizado o pagamento do débito à vista ou 

a prazo, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem 

penhorado. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 2 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-03.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FLORENTINA LOPES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 8010219-03.2014.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA 

FLORENTINA LOPES MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Manifestem-se os i. 

Advogados acerca da certidão juntada aos autos, no que atina ao 

levantamento do numerário depositado. Prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-13.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GILAINE REGINA DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000060-13.2020.8.11.0053. AUTOR: GILAINE REGINA DE 

MAGALHAES REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. COMPROVE a parte requerente seu endereço 

nesta Comarca, ou o vínculo que a une à pessoa do comprovante de 

endereço. Prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. Intime-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 21 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-27.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DO BOM DESPACHO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000072-27.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:SANDRA DO 

BOM DESPACHO GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

SOUZA DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-12.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DE ALMEIDA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000073-12.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:EDINALDO DE 

ALMEIDA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 16:10 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-94.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000074-94.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE DOMINGOS 

BENTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 16:20 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002271-56.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759-O 

(ADVOGADO(A))

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1002271-56.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ROSA MARIA DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO Vistos etc. Nada a 

reconsiderar ou retificar. Reporto-me à decisão anteriormente exarada (ID. 

26680018). AGUARDE-SE ao resultado da audiência preliminar. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 2 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-36.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DOMINGOS PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000052-36.2020.8.11.0053. AUTOR: JOELSON DOMINGOS PADILHA 

REU: VIVO S.A. Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de inexistência 

de débito, cumulada com indenização por danos morais aforada pela parte 

requerente. Extrai-se da prefacial que a parte requerida efetivou protestos 

em seu nome; contudo, tarja de ilegais tais máculas, pois que nunca 

entabulou negócio jurídico com a parte requerida. Com lastro nestas 

premissas, postula a parte requerente pela antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional para exclusão de seu nome dos arquivos dos órgãos de 

proteção ao crédito. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o art. 300 do Código de 

Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos da tutela jurisdicional 

quando verossímeis os fatos articulados pela parte requerente, bem como 

houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido estiver vazado em prova 

inequívoca. In casu, tenho que todos os requisitos para concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional encontram-se presentes. Os 

fatos são verossímeis, já que articulados de modo a ilustrar a situação 

vivenciada pela parte requerente. Outrossim, importa destacar que a parte 

requerente afirma não ter contratado os serviços de cartão de crédito com 

a requerida. Destarte, em casos tais, impõe-se a inversão do encargo 

probatório, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, caberá à requerida demonstrar os fatos extintivos, modificativos 

ou impeditivos do direito da requerente. Ainda que assim não fosse, mister 

lembrarmos tratar-se de fatos negativos (ausência de contratação), 

ensejando, pois, a inversão do ônus da prova, já que impossível a 

produção de prova negativa absoluta. Neste sentido: TJ/MT, AI, 

125804/2012, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Cível, Data da 

publicação no DJE 01/03/2013. Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - 

PROVA NEGATIVA – RECURSO PROVIDO. Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa. “Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)”. O risco de 

grave dano parece inescondível. Isto porque são cediças as mazelas que 

um protesto causa na vida financeira de uma pessoa. Com a citada 

restrição, a pessoa fica impossibilitada de, por exemplo, contrair crédito no 

mercado, o que, nos dias de hoje, representa transtornos de monta. 

Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave dano, 

elemento essencial à concessão da liminar postulada pela parte 

requerente na prefacial. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

deduzido pela parte requerente, para que seja excluído seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação. Tendo em conta a 

escassez de funcionários, bem assim a invencível carga de trabalho, 

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. A PRÓPRIA 

PARTE FICA ENCARREGADA DE PROTOCOLAR O DOCUMENTO PERANTE 

A REQUERIDA, JUNTANDO CÓPIA DO PROTOCOLO NESTES AUTOS! No 

mais, CITE-SE a parte requerida para apresentar a defesa que entender 

cabível, pena de revelia. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 21 

de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000878-96.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI FERMINO DE MORAES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000878-96.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ELOI FERMINO DE MORAES 

COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. DEFIRO a 

penhora on line a ser realizada em desfavor do executado, e, ato 

contínuo, procedo a operação necessária, conforme extrato anexo. 

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito. Caso contrário, lavre-se o 

competente termo, intime-se a executada, e prossiga-se a execução nos 
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seus ulteriores termos. INTIMEM-SE a parte requerente e o 

estabelecimento de saúde a designar data para o tratamento de saúde 

indicado. Às providencias. Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 21 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-31.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA JOSEFA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000171-31.2019.8.11.0053. REQUERENTE: SEBASTIANA JOSEFA 

CORREA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Cuida-se de 

embargos de declaração opostos, aludindo omissão/contradição na 

decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos 

os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante deverá vir 

amparada mediante o remédio processual apropriado. Isto posto, e pelo 

que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de novembro de 2019. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000515-12.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000515-12.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DOMINGOS DIAS DE AMORIM 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Foi designada audiência de 

conciliação. A parte requerente devidamente intimada não compareceu. 

Mister a extinção da presente demanda sem a resolução de seu mérito, à 

luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, à 

luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-71.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARENILCE DOMINGAS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001354-71.2018.8.11.0053. REQUERENTE: ARENILCE DOMINGAS DE 

MAGALHAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração 

opostos, aludindo omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela 

sanação do vício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com parcial 

razão a embargante. Efetivamente não foi apreciado o pedido aventado, 

que é devido em vista da falta de adimplemento da fatura. Contudo, a pena 

de litigância de má-fé não restou demonstrada, pela falta de prova do dolo. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, DOU-LHES PARCIAL 

PROVIMENTO, para condenar a autora/embargada a pagar o valor descrito 

no pedido contraposto. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de 

novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001355-56.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARENILCE DOMINGAS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001355-56.2018.8.11.0053. REQUERENTE: ARENILCE DOMINGAS DE 

MAGALHAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração 

opostos, aludindo omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela 

sanação do vício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com parcial 

razão a embargante. Efetivamente não foi apreciado o pedido aventado, 

que é devido em vista da falta de adimplemento da fatura. Contudo, a pena 

de litigância de má-fé não restou demonstrada, pela falta de prova do dolo. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, DOU-LHES PARCIAL 

PROVIMENTO, para condenar a autora/embargada a pagar o valor descrito 

no pedido contraposto. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de 

novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001479-05.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LOZANJO FRANCISCO PAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001479-05.2019.8.11.0053. REQUERENTE: LOZANJO FRANCISCO PAZ 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da 

causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais 

provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. A parte requerente postula pela condenação da 

requerida por débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a 

parte requerente entabulou contrato onde declinou ciência de todos os 

quejandos contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer 

que tais cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter 

querido contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão 
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conta da sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Os fatos 

noticiados perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a danos 

morais. A improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

deduzidos por LOZANJO FRANCISCO PAZ. Julgo extinto este processo 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 2 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-98.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000529-98.2016.8.11.0053. REQUERENTE: VALDINEY DIAS DE AMORIM 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

impende considerar a nulidade da citação como nulidade absoluta da 

sentença outrora exarada, pois que o respectivo AR foi endereçado ao 

escritório do Patrono da parte requerente. Não se formou, portanto, a 

coisa julgada material, in casu. “DIREITO CIVIL. POSSIBILIDADE DE 

ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO 

DE OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. (...). 3. A coisa julgada material produz 

efeitos entre as partes, não sendo apta a prejudicar a parte que deveria 

figurar no pólo passivo da ação. Além disso, a ausência de citação ou a 

citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de 

pressuposto de existência da relação processual. (...)” (REsp 695.879/AL, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

21/09/2010, DJe 07/10/2010 – grifos nossos). Aliás, diante da expressa 

da parte requrente, mister a declaração de nulidade processual, pelo vício 

da citação. O Patrono da parte requerente, por sua vez, silenciou-se, 

quando tinha o dever de lealdade processual (CPC, 77, I), informando a 

este Juízo o erro no envio do AR de citação. A pena de litigância de má-fé, 

nesta demanda, será imposta ao i. Advogado por sua conduta temerária. 

Fica cassada a sentença anteriormente prolatada, dada a nulidade 

absoluta do processo, pelo defeito na citação. Diante da existência de 

questão prejudicial, mister sua análise. Não há falar em prescrição, já que 

os efeitos do protesto perduram até os dias atuais. Assim, sequer passou 

a fluir o hiato prescricional. Afasta-se a prejudicial aludida. Passa-se à 

análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção 

de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente postula pela 

condenação da requerida por débitos, reputados indevidos. Contudo, 

denota-se que a parte requerente entabulou contrato onde declinou 

ciência de todos os quejandos contratuais afirmados indevidos. Destarte, 

não se pode dizer que tais cobranças sejam abusivas. A parte requerente 

até pode não ter querido contratar tais serviços, mas as provas trazidas 

aos autos dão conta da sua contratação. Os débitos, então, são devidos. 

Os fatos noticiados perfazem meros aborrecimentos que não se 

coadunam a danos morais. A improcedência desta lide é mister. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por VALDINEY DIAS DE AMORIM. 

Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a 

autora a pagar o valor descrito no pedido contraposto. Julgo extinto este 

processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Aplico ao eminente Advogado da parte requerente a pena de litigância de 

má-fé, à luz do art. 80, V, do CPC, consistente em 2% (dois por cento) do 

valor da causa, por falta de lealdade processual, dada sua omissão 

quando tinha o dever de informar este Juízo do equívoco perpetrado. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de novembro de 

2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-27.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO BENTO MACIEL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000622-27.2017.8.11.0053. REQUERENTE: JESUINO BENTO MACIEL DE 

ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Sem condenação 

nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas 

de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-59.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IRVANO DA CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000400-59.2017.8.11.0053. REQUERENTE: IRVANO DA CRUZ SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa 

adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado 

pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 

924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de dezembro de 

2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-35.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CIVES LEITE DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8010094-35.2014.8.11.0053. REQUERENTE: CIVES LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Sem condenação nas 

verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas 

de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-66.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LADI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000406-66.2017.8.11.0053. REQUERENTE: LADI ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa 

adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado 

pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 

924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas 

pelos embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em 

virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o 

necessário à vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO 

ARQUIVO com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de 

novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-10.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000067-10.2017.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA BENEDITA DOS 

SANTOS REQUERIDO: PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO Vistos etc. As 

partes celebraram acordo sobre o objeto da presente demanda. Em 

conformidade com o estatuído no artigo 22, parágrafo único, da Lei 

Federal nº 9.099, de 26.09.95, HOMOLOGO O ACORDO supra citado, 

mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em 

conseqüência julgo extinto o presente feito, com julgamento de mérito, 

face ao disposto no artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

ARQUIVEM-SE os autos com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 6 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-81.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PINTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001752-81.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JULIO CESAR PINTO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, 

passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade 

de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da 

lide, à luz do art. 330, I, do Código de Processo Civil. Sem embargo da 

indignação da situação vivenciada pela parte requerente, seus pedidos 

deduzidos no bojo da peça inicial não merecem prosperar. Com efeito, em 

primeiro lugar, efetivamente, o pedido vindicado encontra-se coberto pelo 

manto da prescrição, pois que transcorrido hiato superior entre a data da 

promoção (21.04.2014) e o ajuizamento desta demanda (17.10.2019). A 

jurisprudência acoroçoa tal entendimento: “AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA 

A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL 

QUINQUENAL DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. 1. O acórdão 

recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a 

pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a 

fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do 

fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ. 2. A pretensão de 

revisão de ato administrativo de promoção de militar observa o prazo 

prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 3. Agravo 

regimental desprovido” (AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. 

Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª 

REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 28/10/2015 – 

grifos nossos). Destarte, apenas por este fundamento já seria impossível 

o crivo da procedência almejada. Mas não é só. Este Juízo se compadece 

com a situação vivenciada pela parte requerente, em especial a 

discrepância de tratamento legislativo entre as turmas anteriores e os mais 

antigos na função, contudo, não se pode olvidar que, à época em que 

houve a promoção da parte requerente à patente de maior hierarquia, a 

legislação em vigor determinação a promoção quando transcorrido o hiato 

temporal ali determinado. Porém, posteriormente, sobreveio novel 

legislação diminuindo o tempo de promoção do militar, mas não houve 

omissão legislativa. O caso concreto da parte requerente estava 

acobertado por legislação em vigor e esta foi, posteriormente, alterada. 

Não se pode querer auferir os somente os bônus desta nova lei para 

implementar em benefício de determinada pessoa, sendo que a situação 

concreta já estava devidamente normatizada por legislação em vigor. Tal 

papel não cabe ao Poder Judiciário, pena de se malferir o princípio da 

tripartição dos poderes (CF, art. 2º). Pensamento em contrário permitira a 

indevida intromissão de um poder (Judiciário) em outro (Legislativo), com a 

criação de uma nova lei, ou, ao menos, a regressão de seus efeitos, sem 

que isto estivesse previsto na regra. Não houve a preterição da parte 

requerente à promoção almejada, apenas que sua situação estava 

amparada por uma determinada lei e, posteriormente, sobreveio legislação 

mais benéfica. Destarte, por tais fatores, improcedem os pedidos 

deduzidos da parte requerente. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

JULIO CESAR PINTO DO NASCIMENTO em face de Estado de Mato Grosso. 

Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 
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do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 6 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-36.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ZILO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001755-36.2019.8.11.0053. REQUERENTE: GONCALO ZILO MARQUES 

DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, 

passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade 

de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da 

lide, à luz do art. 330, I, do Código de Processo Civil. Sem embargo da 

indignação da situação vivenciada pela parte requerente, seus pedidos 

deduzidos no bojo da peça inicial não merecem prosperar. Com efeito, em 

primeiro lugar, efetivamente, o pedido vindicado encontra-se coberto pelo 

manto da prescrição, pois que transcorrido hiato superior entre a data da 

promoção (03.09.2014) e o ajuizamento desta demanda (17.10.2019). A 

jurisprudência acoroçoa tal entendimento: “AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA 

A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL 

QUINQUENAL DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. 1. O acórdão 

recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a 

pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a 

fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do 

fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ. 2. A pretensão de 

revisão de ato administrativo de promoção de militar observa o prazo 

prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 3. Agravo 

regimental desprovido” (AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. 

Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª 

REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 28/10/2015 – 

grifos nossos). Destarte, apenas por este fundamento já seria impossível 

o crivo da procedência almejada. Mas não é só. Este Juízo se compadece 

com a situação vivenciada pela parte requerente, em especial a 

discrepância de tratamento legislativo entre as turmas anteriores e os mais 

antigos na função, contudo, não se pode olvidar que, à época em que 

houve a promoção da parte requerente à patente de maior hierarquia, a 

legislação em vigor determinação a promoção quando transcorrido o hiato 

temporal ali determinado. Porém, posteriormente, sobreveio novel 

legislação diminuindo o tempo de promoção do militar, mas não houve 

omissão legislativa. O caso concreto da parte requerente estava 

acobertado por legislação em vigor e esta foi, posteriormente, alterada. 

Não se pode querer auferir os somente os bônus desta nova lei para 

implementar em benefício de determinada pessoa, sendo que a situação 

concreta já estava devidamente normatizada por legislação em vigor. Tal 

papel não cabe ao Poder Judiciário, pena de se malferir o princípio da 

tripartição dos poderes (CF, art. 2º). Pensamento em contrário permitira a 

indevida intromissão de um poder (Judiciário) em outro (Legislativo), com a 

criação de uma nova lei, ou, ao menos, a regressão de seus efeitos, sem 

que isto estivesse previsto na regra. Não houve a preterição da parte 

requerente à promoção almejada, apenas que sua situação estava 

amparada por uma determinada lei e, posteriormente, sobreveio legislação 

mais benéfica. Destarte, por tais fatores, improcedem os pedidos 

deduzidos da parte requerente. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

Goncalo Zilo Marques de Souza em face de Estado de Mato Grosso. Julgo 

extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 6 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-50.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000862-50.2016.8.11.0053. REQUERENTE: CLAUDIMAR ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa 

adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado 

pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 

924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário ao levantamento dos 

valores depositados. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de 

praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 6 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-90.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS CEZAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000773-90.2017.8.11.0053. REQUERENTE: DENIS CEZAR DA SILVA 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, 

HOMOLOGO os cálculos trazidos pela parte executada diante do 

concordância expressa do exequente. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Sem condenação nas 

verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário ao levantamento dos valores 

depositados. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 6 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-64.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY ESPIRITO SANTO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001251-64.2018.8.11.0053. REQUERENTE: ROSINEY ESPIRITO SANTO DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante 

da completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que 

foi noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 11 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-96.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JONE LUIZ CONCEICAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001751-96.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JONE LUIZ CONCEICAO DA 

COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, passa-se à 

análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção 

de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do 

art. 330, I, do Código de Processo Civil. Sem embargo da indignação da 

situação vivenciada pela parte requerente, seus pedidos deduzidos no 

bojo da peça inicial não merecem prosperar. Com efeito, em primeiro lugar, 

efetivamente, o pedido vindicado encontra-se coberto pelo manto da 

prescrição, pois que transcorrido hiato superior entre a data da promoção 

(21.04.2014) e o ajuizamento desta demanda (17.10.2019). A 

jurisprudência acoroçoa tal entendimento: “AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA 

A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL 

QUINQUENAL DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. 1. O acórdão 

recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a 

pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a 

fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do 

fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ. 2. A pretensão de 

revisão de ato administrativo de promoção de militar observa o prazo 

prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 3. Agravo 

regimental desprovido” (AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. 

Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª 

REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 28/10/2015 – 

grifos nossos). Destarte, apenas por este fundamento já seria impossível 

o crivo da procedência almejada. Mas não é só. Este Juízo se compadece 

com a situação vivenciada pela parte requerente, em especial a 

discrepância de tratamento legislativo entre as turmas anteriores e os mais 

antigos na função, contudo, não se pode olvidar que, à época em que 

houve a promoção da parte requerente à patente de maior hierarquia, a 

legislação em vigor determinação a promoção quando transcorrido o hiato 

temporal ali determinado. Porém, posteriormente, sobreveio novel 

legislação diminuindo o tempo de promoção do militar, mas não houve 

omissão legislativa. O caso concreto da parte requerente estava 

acobertado por legislação em vigor e esta foi, posteriormente, alterada. 

Não se pode querer auferir os somente os bônus desta nova lei para 

implementar em benefício de determinada pessoa, sendo que a situação 

concreta já estava devidamente normatizada por legislação em vigor. Tal 

papel não cabe ao Poder Judiciário, pena de se malferir o princípio da 

tripartição dos poderes (CF, art. 2º). Pensamento em contrário permitira a 

indevida intromissão de um poder (Judiciário) em outro (Legislativo), com a 

criação de uma nova lei, ou, ao menos, a regressão de seus efeitos, sem 

que isto estivesse previsto na regra. Não houve a preterição da parte 

requerente à promoção almejada, apenas que sua situação estava 

amparada por uma determinada lei e, posteriormente, sobreveio legislação 

mais benéfica. Destarte, por tais fatores, improcedem os pedidos 

deduzidos da parte requerente. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

Jone Luiz Conceição da Costa em face de Estado de Mato Grosso. Julgo 

extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 6 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001942-44.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY GABRIELE FRANCA ALMEIDA (REQUERENTE)

GENI RIBEIRO DE OLIVEIRA FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001942-44.2019.8.11.0053. REQUERENTE: GENI RIBEIRO DE OLIVEIRA 

FRANCA, STEFANY GABRIELE FRANCA ALMEIDA REQUERIDO: VIA 

VAREJO S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Num primeiro momento impende afastar a 

alegação de nulidade de citação. Deveras, consoante se se vislumbra dos 

autos, e foi reconhecido pela própria requerida Via Varejo, a citação 

ocorreu aos 27.11.2019, ao passo que a audiência preliminar foi realizada 

em 12.12.2019. Noutras palavras, houve tempo suficiente para a requerida 

preparar-se para a defesa, não havendo falar em nulidade processual por 

falta de citação. Mister relembrar que não se aplica, in casu, as 

disposições do art. 334 do CPC, pois que a Lei 9099/95 possui 

normalização específica no que atina à audiência preliminar para tentativa 

de conciliação. A jurisprudência acoroçoa tal entendimento: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

COM RESERVA DE DOMÍNIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA QUE 

FOSSE DESIGNADA NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA 

DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CPC AO PROCEDIMENTO DA LEI Nº 

9.099/95. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. PARTE AUTORA QUE 

SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO 

ART.373, I DO CPC. NÃO DEMONSTRADA REPACTUAÇÃO DO 

CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (Recurso 

Cível, Nº 71008183485, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 21-02-2019 – grifos nossos). 

Ainda assim: “(...). NULIDADE DA CITAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

PRAZO DE ANTECEDÊNCIA DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CPC AO 

PROCEDIMENTO DA LEI Nº 9.099/95. REVELIA CORRETAMENTE 

DECRETADA. (...). 3. Preliminar de nulidade da citação não verificada. A 

parte ré recebeu o mandado de citação/intimação para audiência de 

conciliação, a qual ocorreu em 18/07/2016, na data de 11/07/2016, ou 

seja, com 07 (sete) dias de antecedência, isto é, tempo suficiente para 

comparecer na solenidade. Isso porque não se aplica ao procedimento da 

Lei nº 9.099/95 o prazo mínimo de 20 (vinte) dias entre o recebimento da 

citação e a audiência, previsto no CPC. (...). (Recurso Cível, Nº 

71006903991, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 26-04-2018 – g. n.). Rechaça-se, pois, a 

alegação de nulidade da citação. Outrossim, diante da existência de 

questões preliminares, mister sua análise. Não há falar em ilegitimidade 

passiva da requerida Zurich Seguradora. Com efeito, o documento juntado 

aos autos (bilhete de seguro) encontra-se em nome da citada requerida, 

bem assim esta não questiona o fato da contratação do seguro no 

aparelho celular. Assim, como a presente demanda sustenta falha na 

prestação de serviços do seguro, nada mais salutar do que direcionar a 

lide contra a seguradora. No mais, diante da dicção do art. 18 do CDC, a 

legitimidade passiva de ambas as requeridas mostra-se hialina. Afasta-se 

a preliminar de ilegitimidade passiva. Passa-se à análise do mérito da 
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causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais 

provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 330, I, do 

Código de Processo Civil. Nesta senda, o inconformismo do autor conduz 

ao acolhimento parcial dos pedidos veiculados. Impende inicialmente 

salientar que nesta demanda incidem as disposições do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), bem como suas diretrizes e princípios. 

Antes ainda de adentrar ao mérito dos pedidos do autor, também importa 

termos em consideração que dois fatos restaram incontroversos nesta 

demanda: (i) o pagamento pelo autor para contratação do seguro; e, (ii) a 

recusa do réu em proceder ao pagamento do valor da indenização. Tais 

fatos restaram incontroversos, em primeiro lugar, porque não 

questionados pela ré em sua defesa (CPC, art. 334, III), e, ainda, em face 

da inversão do encargo probatório em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Demais disso, as requeridas não conseguiram comprovar os 

fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, como lhe 

competia. Tendo em conta a comprovação dos fatos acima articulados, 

passemos, então, à análise dos pedidos da parte requerente. Em primeiro 

lugar, ilegal a conduta da ré em proceder à recusa inopinada, justamente 

quando a parte requerente mais precisa dos serviços da ré. Ora, a 

requerida não fez questão alguma de trazer qualquer lenitivo à situação 

vivenciada pela parte requerente. Por ocasião da venda, como se sabe, 

as seguradoras mostram-se solícitas e preocupadas, mas, quando 

acionadas para receber as indenizações, buscam os mais variados 

motivos para indeferir o pedido. A alegação de que não foi contratado de 

seguro para furto simples não merece prosperar, pois que tal medida 

mostra-se totalmente contrária aos interesses dos consumidores (CDC, 

art. 6º, V e art. 51, IV). A jurisprudência já se pronunciou sob o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Cobrança de Seguro de 

Veículo – EXCLUSÃO DE COBERTURA EM CASO DE FURTO SIMPLES – 

CLÁUSULA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA MESMO NA HIPÓTESE DE 

FURTO SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – No 

contrato de adesão, as condições que implicam em restrição aos direitos 

do segurado devem ser destacadas e claras, de forma a despertar a 

imediata atenção do consumidor. II – A pessoa leiga não tem conhecimento 

jurídico suficiente para distinguir " furto simples " de " furto qualificado", e 

o propósito do contrato é resguardar possível evento que resulte na perda 

do bem segurado, principalmente nas hipóteses de furto ou roubo. III – 

Neste caso, o sentido exato da cláusula que limita a cobertura quando 

houver furto qualificado ou roubo, com exclusão de furto simples , é 

incompreensível para leigos. A necessidade de interpretação jurídica é 

e x i g ê n c i a  t é c n i c a  f l a g r a n t e m e n t e  a b u s i v a ”  ( N . U 

0002785-89.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 13/05/2019 – grifos nossos). Em 

sendo assim, o pedido condenatório de danos materiais deve prosperar. 

Neste prisma, a parte requerente tem direito à devolução do valor pago. O 

valor dos danos materiais importa em R$ 2.899,00 (dois mil, novecentos e 

oitenta e nove reais). O pedido de condenação da ré em danos morais 

também procede. Com efeito, cediço que os danos morais, justamente por 

compreenderem bens imateriais, prescindem de comprovação, sendo que 

sua aferição ocorre por meio da experiência cotidiana do homem médio 

que vive em sociedade. Nesta ótica, os fatos apresentados pela arte 

requerente, efetivamente trazem angústias e transtornos que excedem os 

meros dissabores, e, efetivamente, carreiam danos morais. Quem adquire 

entabula um contrato de seguro, leva consigo a esperança de, em 

havendo um sinistro, serem-lhe recompensados os pagamentos feitos. À 

propósito: TJ/MT, Recurso n.º 1884/2011, Rel. Yale Sabo Mendes. Ementa: 

“AÇÃO DE COBRANÇA - LEGITIMIDADE PASSIVA - SEGURO - NEGATIVA 

DE PAGAMENTO - RECUSA DA PROPOSTA FORA DO PRAZO DE 15 DIAS 

- COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA 

MANTIDA. 1 - Não há se falar em ilegitimidade passiva, porquanto na 

hipótese concreta, há uma verdadeira cadeia de fornecimento de 

serviços. Há clara colaboração entre ambas Recorrentes, que fornecem 

serviços conjuntamente e de forma coordenada. Por onde quer que se 

veja a questão, deve-se concluir que há estreita cooperação entre as 

demandadas, pois só assim a prestação do serviço se torna viável. O art. 

14 do CDC estabelece verdadeira regra de responsabilidade solidária 

entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços e, por esta 

razão, as instituições comerciais respondem pelos danos decorrentes da 

má prestação do serviço. 2 - A parte ré não cumpriu com o prazo de 15 

dias para a comunicação ao proponente sobre a não aceitação da 

proposta, conforme se infere da documentação colacionada aos autos 

juntamente com a inicial. 3 - Ainda, a parte ré não provou tenha 

cientificado por escrito o segurado acerca da recusa, ônus que lhe 

competia, nos termos do art. 333, II do CPC e do qual não se desincumbiu. 

4 - Danos morais que se justificam em face do desrespeito à pessoa do 

consumidor e também por força da função dissuasória dessa espécie de 

indenização, desestimulando a conduta verificada nos autos. 5 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte da Autora. 6 - Recurso 

conhecido e não provido”. Assim, os danos morais devem ser fixados em 

R$ 3.000,00 pelo seu intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo 

tempo, não gerem enriquecimento sem causa. Pela contumácia da 

segunda ré, a condenação solidária é de rigor, bem como pelos preceitos 

estatuídos no CDC, que impõe a solidariedade dos fornecedores de 

serviços. Contudo, a requerente STEFANY GABRIELE FRANCA ALMEIDA 

não faz jus à indenização pleiteada, pois que não houve a confirmação da 

utilização do aparelho. Todos os documentos apontam para a outra 

requerente, sendo assim inviável que a condenação também seja 

estendida àquela requerente. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos por GENI RIBEIRO DE OLIVEIRA FRANCA em face de VIA 

VAREJO S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A para: (i) condenar, 

solidariamente, as rés a pagar, à parte requerente, a quantia de R$ 

2.899,00 (dois mil, novecentos e oitenta e nove reais), a título de danos 

materiais; e, (ii) condenar, solidariamente, as rés a pagar, à parte 

requerente, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC 

e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta 

sentença. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de sucumbência, 

em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 27 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002318-30.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA RAMOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002318-30.2019.8.11.0053. REQUERENTE: GONCALINA RAMOS 

SANTANA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do expresso pedido da 

requerente, mister a extinção deste processo face à desistência. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente demanda movida, à luz do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem sustas. Sem honorários advocatícios. Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ. AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 2 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-92.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000542-92.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DENIVALDO DIAS DE AMORIM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou 

sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante 

deverá vir amparada mediante o remédio processual apropriado. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 2 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000796-65.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ENILZA DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000796-65.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ENILZA DA SILVA 

CARVALHO REQUERIDO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das obrigações 

assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, mister a 

extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Sem condenação nas verbas 

de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

EXPEÇA-SE o necessário ao levantamento dos valores depositados. 

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 6 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-26.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA APARECIDA ACOSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001594-26.2019.8.11.0053. REQUERENTE: RAISSA APARECIDA 

ACOSTA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, 

passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade 

de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da 

lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Denotam-se destes 

autos não ter havido negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida 

não conseguiu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a 

requerida sequer trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com 

a parte requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em 

desfavor da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, 

ensejar a respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia 

causa suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter 

sido realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido 

de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 2.000,00 com 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

RAISSA APARECIDA ACOSTA DA SILVA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC 

e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta 

sentença. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Face ao reduzido número de Servidores e 

Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO 

SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ 

ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. Sem 

condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 

9099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado 

o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 2 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001476-84.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS OAB - MT14245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001476-84.2018.8.11.0053. REQUERENTE: TEREZA DO NASCIMENTO 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos, aludindo omissão em sentença exarada. Com razão o 

embargante. Mister retificar-se a sentença exarada. DISPOSITIVO. Isto 

postos, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para 

determinar cassar a sentença outrora exarada e proferida outra nos 

seguintes termos: “Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de 

questões preliminares, passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, 

pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida por 

débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a parte requerente 

entabulou contrato onde declinou ciência de todos os quejandos 

contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer que tais 

cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter querido 

contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão conta da 

sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Os fatos noticiados 

perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a danos morais. A 

improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos 

por TEREZA DO NASCIMENTO SILVA . Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto para condenar a autora a pagar o valor descrito no 

pedido contraposto. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” Intimem-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 24 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-83.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000379-83.2017.8.11.0053. REQUERENTE: ANA CLAUDIA PINTO 

REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., PONTO FRIO - 

GLOBEX UTILIDADES S/A Vistos etc. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos, aludindo omissão/contrariedade na decisão exarada. 

Postula pela sanação do vício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios. A irresignação do embargante deve ser aviada pelo meio 

processual adequado. Já restou decidido por este Juízo, em outro 

momento, que o pagamento foi realizado de maneira integral, de forma que 

satisfez a execução da sentença exarada. DISPOSITIVO. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-31.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA LOURENCA DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8010146-31.2014.8.11.0053. REQUERENTE: LUCINDA LOURENCA DA 

SILVA SAMPAIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi 

noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147964 Nr: 149-98.2019.811.0017

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:15 Dias

Notificando:NELSON GOMES, brasileiro, casado, MARIA DO ROSÁRIO 

PERES VARJÃO, brasileira, casada, do lar, portadora do CPF n. 

003.790.501-53; ALTINA SOUZA AZEVEDO, brasileira, viúva, portadora 

do CPF n. 088.528.631-68; ANTONIO LINO, e sua esposa LAURENTINA 

DIAS LINO, brasileiros, casado, bancário e do lar, portadores dos RGs n. 

954748/MT e 110.382/MT; LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS e sua 

esposa LAIR GUIMARES DE MORAES SANTOS, brasileiros, casados; 

inscritos no CPF n. 141.078.301-44; CARLOS ALBERTO DE SOUZA DEIRÓ, 

brasileiro, solteiro, maior, CPF n. 018.818.681-68; MILTON CRUZICK 

PASTORIN e sua esposa LAURIMAR CLARO PASTORIN, brasileiros, 

cadados, contador prático e do lar, ele portador do CPF n. 020.760.711-72 

e do RG n. 386.575 SSP/MT portadores todos residentes e domiciliados em 

lugar incerto e não sabido nestes autos.

Resumo da inicial:INTIMEM-SE OS SRS. ACIMA INDETIFICADOS, para, 

querendo, se manifestar(em) nos autos, por meio de advogado 

constituído, no prazo de 15 (quinze) dias, diante a possibilidade de 

irregularidade da cadeia registral da Matrícula nº. 25 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT; matrícula nº 5954 do Cartório 

de Registro de imóveis de Barra do Garças/MT; matrícula n. 797 do 

Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT.

Decisão/Despacho:Fls. 133/134, cujo teor seguinte: 1.A Imóveis dente a 

possibilidade de irregularidade da cadeia registral da Matrícula nº. 25, bem 

como matrícula de n. 5954 e matrícula 797, objetivando garantir às partes 

interessadas o efetivo contraditório e a ampla defesa de seus direitos, 

INTIME-SE os proprietários atuais e primitivos para, querendo, se 

manifestarem nos autos por meio de advogado constituído, no prazo de 15 

(quinze) dias. 2. Expeça-se o necessário. 3. Intimem-se. Cumpra-se

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147990 Nr: 157-75.2019.811.0017

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Coordenadoria Administrativa do Foro da Comarca de 

Barra do Garças- M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:15

Notificando:VALDEMAR FRIEDRICHS, brasileiro, casado, filho de Bertholdo 

Friedrchs e Elza Friedrichs, portador do CPF n. 030.302.370-87, e sua 

Esposa BEATRIZ FRIEDRICHS, todos residentes e domiciliados em lugar 

incerto e não sabido nestes autos.

Resumo da inicial:INTIMEM-SE OS SRS. ACIMA INDETIFICADOS, para, 

querendo, se manifestar(em) nos autos, por meio de advogado 

constituído, no prazo de 15 (quinze) dias, diante a possibilidade de 

irregularidade da cadeia registral da Matrícula nº. 1.369 do Cartório de 

Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT.

Decisão/Despacho:Vistos, etc. NOTIFIQUE-SE o atual proprietário descrito 

na matrícula em questão pessoalmente ou, caso não seja encontrado em 

seu endereço, por edital para que, querendo, manifestem-se nos autos 

por meio de advogado constituído, no prazo de 15 (quinze) dias

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41545 Nr: 2019-57.2014.811.0017
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onilson Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darcy Ribeiro - OAB:4.314-A 

MT.

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar advogada do réu para apresentar as 

Alegações Finais, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136465 Nr: 18-94.2017.811.0017

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: WWdCeS, GCdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Miranda de 

Sousa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar o patrono da parte autora para que se 

manifeste sobre a cota ministerial de fls. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37130 Nr: 1041-17.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Célia da Silva Lopes da Costa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Conforme certidões às fls. 53/54, a citação por carta da parte executada 

restou infrutífera, eis que não encontrada pelo carteiro.

 Com isso, abriu-se vista dos autos à parte exequente para manifestação. 

No entanto, a exequente deixou de se pronunciar sobre a ausência de 

citação da empresa executada e de sua titular, limitando-se a requerer o 

bloqueio, via Renajud, dos veículos especificados em extrato que 

apresentou (fls. 55/56).

 Pois bem. A inserção de restrição em veículos via sistema Renajud, não 

dispensa a prévia citação da parte executada (no processo de execução) 

ou mesmo a sua intimação (no cumprimento de sentença).

 Além disso, não se constata o perigo de dano concreto ou risco ao 

resultado útil do processo para a autorização da indisponibilidade de bens 

antes de realizada a citação.

 Dito isto, INDEFIRO o pleito da exequente.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira 

o que entender de direito com vistas a citação da empresa executada e de 

seu titular, para o regular prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12231 Nr: 1023-40.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Técnicos em radiologia da 12ª 

Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Azevedo Wanderley Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hevelyn de Souza Martins 

Lopes - OAB:11.883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 O banco exequente atravessou petitório nos autos requerendo a 

devolução dos autos para a Secretaria, a fim de possibilitar a sua carga 

(fl. 52).

 Defiro o pedido do banco exequente formulado à fl. 52.

 No mais, considerando o pedido de penhora on line via BacenJud, 

intime-se o exequente para apresentar demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135416 Nr: 1784-22.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Costa & Borges Ltda - ME, Alba Valéria 

Borges, Maria de Lourdes Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Verifica-se que o nome/assinatura da pessoa que recebeu as cartas de 

citação não corresponde com os das corresponsáveis apontadas na 

CDA, conforme avisos de recebimento juntados aos autos às fls. 25 e 

28verso.

 Em que pese a citação tenha sido dirigida às citandas Alba Valeria Borges 

e Maria de Lourdes Costa, não são esses nomes que constam nos avisos 

de recebimento.

 De acordo com o artigo 248 do CPC, a carta de citação será registrada 

para entrega ao citando, mediante assinatura do recibo, e, no caso de 

pessoa jurídica à pessoa com poderes de gerência ou administração.

 Assim, intime-se a parte exequente, mediante remessa dos autos, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 

direito ao regular prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34893 Nr: 949-73.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Sousa Meneses - ME, Paulo 

Henrique Sousa Meneses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 O banco exequente atravessou petitório nos autos requerendo a 

devolução dos autos para a Secretaria, a fim de possibilitar a sua carga 

(fl. 52).

 Defiro o pedido do banco exequente formulado à fl. 52.

 No mais, considerando o pedido de penhora on line via BacenJud, 

intime-se o exequente para apresentar demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33583 Nr: 2314-02.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cecílio Benício da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 É cediço que a penhora deve recair somente sobre os bens que bastem 

para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios (art. 831, CPC).

 Ocorre que, a parte exequente requereu a penhora on line de dinheiro via 

BacenJud, contudo, deixou de apresentar o cálculo atualizado do valor em 

execução (fl. 62).

 Com isso, antes de analisar o pedido de fl. 62, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.
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 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12903 Nr: 1673-87.2006.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intimada para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de 

sentença, a parte autora/exequente concordou com os cálculos 

apresentados pelo INSS (fls. 254/255).

 Decido.

 Considerando a concordância da parte autora/exequente, homologo os 

cálculos do INSS acostados aos autos às fls. 244/245.

 Nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, 

expeçam-se Requisições de Pequeno Valor (RPV), separadamente, 

referente ao valor principal (parcelas atrasadas), em nome da 

autora/exequente (R$ 19.166,34), e o relativo aos honorários advocatícios 

sucumbenciais em favor da causídica (R$ 1.785,57).

 Comunicado nos autos o depósito, sem nova conclusão, nos termos do 

parágrafo único do artigo 906 do CPC, expeçam-se Alvarás de 

transferência eletrônica dos valores depositados.

 Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12897 Nr: 1670-35.2006.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Infere-se dos autos que houve o levantamento pelo autor/exequente e 

sua advogada, respectivamente, dos valores referentes às parcelas 

atrasadas e honorários contratuais, destacados do principal, mediante 

Alvarás de transferência eletrônica (fls. 259/260 e 261, 265).

 No mais, a RPV relativa aos honorários sucumbenciais foi expedida (fl. 

264). Assim, comprovado nos autos o depósito, sem nova conclusão, 

expeça-se Alvará de transferência eletrônica do valor depositado para a 

conta bancária de titularidade da causídica, declinada à fl. 266.

 Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42208 Nr: 2509-79.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandoval Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Holenverger - 

OAB:17584, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184/MT

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001113-08.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA MARCAL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA OAB - MT26830/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1001113-08.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MAURA MARCAL DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. 1. Trata-se de Ação Previdenciária proposta por Maura 

Marçal do Nascimento em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula o benefício 

de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte 

autora preencheria as condições para percepção do benefício pretendido. 

2. Vieram-me os autos conclusos. 3. É o relato do necessário. Decido. 4. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 5. DETERMINO que o feito 

tramite com prioridade por se tratar de pessoa idosa, nos termos do art. 

1.048, I, do CPC e Estatuto de Idoso – Lei n° 10.471/2013. 6. Da tutela de 

urgência. 7. Com relação ao pedido de tutela de urgência, INDEFIRO-O, 

porquanto não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais 

(art. 300, do Código de Processo Civil). Com efeito, por ora, não está 

demonstrado “prima facie” o “fumus boni juris” do direito da parte autora 

recomendando-se aguardar o contraditório. Ademais, não se evidencia a 

plausibilidade do direito do requerente, ao menos nessa fase processual, 

bem como não está comprovada a existência de dano irreparável ou de 

difícil reparação. 8. Observe-se, outrossim, que para a concessão da 

tutela é essencial a existência de prova que não enfrente qualquer 

discussão, o que não é o caso dos autos. Na espécie, o direito, à luz do 

disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, não está provado de 

forma irrefutável, havendo necessidade de melhor elucidação dos fatos. 

Logo, não se mostra cabível antecipar os efeitos da tutela de urgência, em 

especial por ser imprescindível garantir o direito do contraditório. Indefiro, 

pois o pedido, sendo certa a tutela, na forma do “art. 296, do Código de 

Processo Civil, poderá ser apreciada e modificada a qualquer tempo. [...]”. 

9. Da necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 

10. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista 

o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC. 11. CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 
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III e parágrafo único. 12. Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV. 13. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 14. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com o 

agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 

3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. 15. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data 

da perícia médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 16. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Código de Processo Civil. 17. Consigno que, com a 

nova sistemática implantada pela alteração imposta pela Lei 13.457/2017, a 

regra determina que o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. Caso não seja fixado prazo, o auxílio-doença 

cessará automaticamente após 120 dias, contados da data de concessão 

ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação 

perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o Sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela 

Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata 

o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte 

dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, 

exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na 

forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído 

pela Lei nº 13.457, de 2017) 18. Para o expert nomeado, fixo honorários 

periciais no valor máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – 

com base em seu art. 3.º, parágrafo único, da referida resolução –, 

devendo ser expedido ofício nos moldes do Anexo I da mesma resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. 19. Isto posto, DETERMINO que o perito nomeado 

estabeleça em sua conclusão, se possível, um prazo para que o 

requerente possa se restabelecer para o labor. 20. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência do autor, assim como a sua impossibilidade de arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, 

DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do CPC. 21. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 20 

de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000848-06.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000848-06.2019.8.11.0039. AUTOR(A): PAULO SERGIO DE ALMEIDA 

REU: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Indenização por Danos Morais com Obrigação de Fazer 

ajuizado por Paulo Sérgio de Almeida em desfavor de Cooperativa de 

Crédito Sicredi Sudoeste-MT, ambos devidamente qualificados. 2. 

Distribuído os autos no dia 02/10/2019. 3. Após, cuida-se de requerimento 

de desistência da ação formulado pela parte autora em ID n. 24527432. 4. 

Ante o petitório, com espeque no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. 

5. Isento ao pagamento de custas e despesas processuais. 6. Transitada 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 7. P. R. I. 

C. São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de janeiro de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000854-13.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000854-13.2019.8.11.0039. REQUERENTE: SOLANGE DA CONCEICAO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Tendo em vista o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para 

evitar futuras eventuais nulidades, primando pela economia e celeridade 

processual, é imprescindível a juntada do requerimento (indeferimento) 

administrativo, para legitimar o interesse processual. 2. Neste sentido, 

trago a lume o seguinte ensinamento jurisprudencial do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. 

AÇÃO JUDICIAL POSTULANDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO 

INCLUÍDO NAS HIPÓTESES DE TRANSIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA 

PARA APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O 

Supremo Tribunal Federal decidiu sob o regime de repercussão geral que 

não resta caracterizado o interesse de agir do segurado que não 

apresenta requerimento administrativo do benefício pretendido, não 

havendo em tais hipóteses violação ao princípio constitucional do acesso 

ao Poder Judiciário. 2. Por motivo de economia processual e para evitar a 

perda de milhares de processos que encontram-se em tramitação, a Corte 

Suprema promoveu a modulação do julgado, estipulando hipóteses em que 

o processo pode ser examinado em seu mérito sem a necessidade de 

apresentação de requerimento administrativo e indicando as situações 

onde o requerimento é necessário, cabendo aos Tribunais determinar as 

providências necessárias ao cumprimento da necessidade de prévio 

requerimento administrativo. 3. Esta Turma estipulou que nos casos em 

que o processo tenha sido extinto, com ou sem o exame de seu mérito, 

mas sem contestação de mérito pelo INSS, restringindo-se a autarquia a 

apontar a necessidade de apresentação de prévio requerimento do 

benefício para viabilizar a formulação do pedido junto ao Poder Judiciário, 

a sentença deverá ser anulada, com o retorno dos autos à origem para 

que o juízo determine a intimação da parte para protocolar no prazo de 30 

dias o pedido administrativo, instruindo-o com toda a documentação 

apresentada no processo judicial. 4. A parte autora não precisa aguardar 

o retorno dos autos à origem para promover o pedido administrativo, pois 

as instâncias administrativa e judicial são independentes. 5. Apresentado 

o pedido, o processo ficará suspenso junto à Vara aguardando a 

resposta do INSS que deverá ser apresentada ao requerente e 

protocolada nos autos para conhecimento do juízo no prazo máximo de 90 

(noventa) dias. 6. Acolhido o pedido na esfera administrativa, o processo 

deve ser extinto sem o exame de seu mérito, observado o princípio da 

causalidade. 7. Em caso de indeferimento do benefício ou ausência de 

resposta administrativa no prazo máximo fixado na modulação do Supremo 

Tribunal Federal, o processo deve retomar seu curso regular com nova 

prolação de sentença ou a devida instrução e julgamento. 8. Para evitar 

maiores prejuízos à parte autora, que não concorreu para a demora na 

solução do direito aqui vindicado, e diante do caráter alimentar do amparo 

assistencial, fica mantida a antecipação da tutela acaso concedida. 9. 

Sentença anulada para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo 

Tribunal Federal no RE 631240/MG, nos termos estipulados no voto 
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condutor deste acórdão. 10. Apelação interposta por qualquer das partes 

p re jud icada.  (AC 0005651-37 .2004.4 .01 .4000  /  P I ,  Re l . 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 p.120 de 15/04/2015).” 3. Assim, NOTIFIQUE-SE a parte 

autora, por intermédio de seu advogado, para que proceda a juntada do 

respectivo requerimento/indeferimento administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito por falta de interesse 

processual (art. 485 do Código de Processo Civil), sem prejuízo dos atos 

já praticados no feito, bem como, recolher custas judiciais ou apresentar 

documento comprobatório do estado de hipossuficiência nos termos do 

art. 5°, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, § 2°, Código de Processo Civil, 

colacionando ao feito comprovante de residência, comprovante de renda, 

cópia da Carteira de Trabalho e declaração de imposto de renda dos 

últimos dois exercícios. 4. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 11 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001114-90.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MARQUES QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1001114-90.2019.8.11.0039. REQUERENTE: NILSON MARQUES QUEIROZ 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Tendo em vista o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para 

evitar futuras eventuais nulidades, primando pela economia e celeridade 

processual, é imprescindível a juntada do requerimento (indeferimento) 

administrativo, para legitimar o interesse processual. 2. Neste sentido, 

trago a lume o seguinte ensinamento jurisprudencial do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. 

AÇÃO JUDICIAL POSTULANDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO 

INCLUÍDO NAS HIPÓTESES DE TRANSIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA 

PARA APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O 

Supremo Tribunal Federal decidiu sob o regime de repercussão geral que 

não resta caracterizado o interesse de agir do segurado que não 

apresenta requerimento administrativo do benefício pretendido, não 

havendo em tais hipóteses violação ao princípio constitucional do acesso 

ao Poder Judiciário. 2. Por motivo de economia processual e para evitar a 

perda de milhares de processos que encontram-se em tramitação, a Corte 

Suprema promoveu a modulação do julgado, estipulando hipóteses em que 

o processo pode ser examinado em seu mérito sem a necessidade de 

apresentação de requerimento administrativo e indicando as situações 

onde o requerimento é necessário, cabendo aos Tribunais determinar as 

providências necessárias ao cumprimento da necessidade de prévio 

requerimento administrativo. 3. Esta Turma estipulou que nos casos em 

que o processo tenha sido extinto, com ou sem o exame de seu mérito, 

mas sem contestação de mérito pelo INSS, restringindo-se a autarquia a 

apontar a necessidade de apresentação de prévio requerimento do 

benefício para viabilizar a formulação do pedido junto ao Poder Judiciário, 

a sentença deverá ser anulada, com o retorno dos autos à origem para 

que o juízo determine a intimação da parte para protocolar no prazo de 30 

dias o pedido administrativo, instruindo-o com toda a documentação 

apresentada no processo judicial. 4. A parte autora não precisa aguardar 

o retorno dos autos à origem para promover o pedido administrativo, pois 

as instâncias administrativa e judicial são independentes. 5. Apresentado 

o pedido, o processo ficará suspenso junto à Vara aguardando a 

resposta do INSS que deverá ser apresentada ao requerente e 

protocolada nos autos para conhecimento do juízo no prazo máximo de 90 

(noventa) dias. 6. Acolhido o pedido na esfera administrativa, o processo 

deve ser extinto sem o exame de seu mérito, observado o princípio da 

causalidade. 7. Em caso de indeferimento do benefício ou ausência de 

resposta administrativa no prazo máximo fixado na modulação do Supremo 

Tribunal Federal, o processo deve retomar seu curso regular com nova 

prolação de sentença ou a devida instrução e julgamento. 8. Para evitar 

maiores prejuízos à parte autora, que não concorreu para a demora na 

solução do direito aqui vindicado, e diante do caráter alimentar do amparo 

assistencial, fica mantida a antecipação da tutela acaso concedida. 9. 

Sentença anulada para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo 

Tribunal Federal no RE 631240/MG, nos termos estipulados no voto 

condutor deste acórdão. 10. Apelação interposta por qualquer das partes 

p re jud icada.  (AC 0005651-37 .2004.4 .01 .4000  /  P I ,  Re l . 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 p.120 de 15/04/2015).” 3. Assim, NOTIFIQUE-SE a parte 

autora, por intermédio de seu advogado, para que proceda a juntada do 

respectivo requerimento/indeferimento administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito por falta de interesse 

processual (art. 485 do Código de Processo Civil), sem prejuízo dos atos 

já praticados no feito, bem como, recolher custas judiciais ou apresentar 

documento comprobatório do estado de hipossuficiência nos termos do 

art. 5°, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, § 2°, Código de Processo Civil, 

colacionando ao feito comprovante de residência, comprovante de renda, 

cópia da Carteira de Trabalho e declaração de imposto de renda, dos 

últimos dois exercícios. 4. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 20 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001105-31.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIZ CAETANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1001105-31.2019.8.11.0039. AUTOR(A): MARLIZ CAETANO REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. 1. Tendo em vista o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, para evitar futuras eventuais nulidades, primando pela economia e 

celeridade processual, é imprescindível a juntada do requerimento 

(indeferimento) administrativo, para legitimar o interesse processual. 2. 

Neste sentido, trago a lume o seguinte ensinamento jurisprudencial do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO JUDICIAL POSTULANDO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 

REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO INCLUÍDO NAS HIPÓTESES DE 

TRANSIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA APRESENTAÇÃO DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu 

sob o regime de repercussão geral que não resta caracterizado o 

interesse de agir do segurado que não apresenta requerimento 

administrativo do benefício pretendido, não havendo em tais hipóteses 

violação ao princípio constitucional do acesso ao Poder Judiciário. 2. Por 

motivo de economia processual e para evitar a perda de milhares de 

processos que encontram-se em tramitação, a Corte Suprema promoveu a 

modulação do julgado, estipulando hipóteses em que o processo pode ser 

examinado em seu mérito sem a necessidade de apresentação de 

requerimento administrativo e indicando as situações onde o requerimento 

é necessário, cabendo aos Tribunais determinar as providências 

necessárias ao cumprimento da necessidade de prévio requerimento 

administrativo. 3. Esta Turma estipulou que nos casos em que o processo 

tenha sido extinto, com ou sem o exame de seu mérito, mas sem 

contestação de mérito pelo INSS, restringindo-se a autarquia a apontar a 

necessidade de apresentação de prévio requerimento do benefício para 
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viabilizar a formulação do pedido junto ao Poder Judiciário, a sentença 

deverá ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que o juízo 

determine a intimação da parte para protocolar no prazo de 30 dias o 

pedido administrativo, instruindo-o com toda a documentação apresentada 

no processo judicial. 4. A parte autora não precisa aguardar o retorno dos 

autos à origem para promover o pedido administrativo, pois as instâncias 

administrativa e judicial são independentes. 5. Apresentado o pedido, o 

processo ficará suspenso junto à Vara aguardando a resposta do INSS 

que deverá ser apresentada ao requerente e protocolada nos autos para 

conhecimento do juízo no prazo máximo de 90 (noventa) dias. 6. Acolhido 

o pedido na esfera administrativa, o processo deve ser extinto sem o 

exame de seu mérito, observado o princípio da causalidade. 7. Em caso de 

indeferimento do benefício ou ausência de resposta administrativa no 

prazo máximo fixado na modulação do Supremo Tribunal Federal, o 

processo deve retomar seu curso regular com nova prolação de sentença 

ou a devida instrução e julgamento. 8. Para evitar maiores prejuízos à 

parte autora, que não concorreu para a demora na solução do direito aqui 

vindicado, e diante do caráter alimentar do amparo assistencial, fica 

mantida a antecipação da tutela acaso concedida. 9. Sentença anulada 

para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal no 

RE 631240/MG, nos termos estipulados no voto condutor deste acórdão. 

10. Apelação interposta por qualquer das partes prejudicada. (AC 

0005651-37.2004.4.01.4000 / PI, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.120 de 

15/04/2015).” 3. Assim, NOTIFIQUE-SE a parte autora, por intermédio de 

seu advogado, para que proceda a juntada do respectivo 

requerimento/indeferimento administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do feito por falta de interesse processual (art. 485 do 

Código de Processo Civil), sem prejuízo dos atos já praticados no feito. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de janeiro de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 121026 Nr: 2588-93.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALÉCIO SILVA - 

OAB:14.530

 DA INÉPCIA DA [...]Assim REJEITO a preliminar.DA REGOVAÇÃO DA 

PRISÃO [...].À VISTA DO EXPOSTO, com base na motivação supra, 

INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de Carlos 

Alexandre Costa da Silva.Ressalta-se, ainda, que apresentada a resposta 

escrita, pela defesa constituída, dativa ou Defensoria Pública, os autos 

seguem à conclusão do juiz para exame de eventual absolvição sumária, 

nos termos do artigo 397 do CPP. Pois bem.São hipóteses de absolvição 

sumária: a) existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; 

b) existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, 

salvo inimputabilidade; c) circunstância de o fato narrado evidentemente 

não constituir crime; d) extinção da punibilidade do agente; e) provada a 

inexistência do fato (Art.415, I, do CPP); f) provado não ser ele autor ou 

partícipe do fato (Art.415, II, do CPP).Compulsando os autos, verifico a 

inexistência das hipóteses elencadas pelo ordenamento jurídico, 

ressaltando que nesta fase processual incide o princípio in dubio pro 

societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no momento oportuno: no 

juízo final de mérito.Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 

397 do CPP) e inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito 

saneado e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 DE 

FEVEREIRO DE 2020 às 16h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

oportunidade em que será realizada a oitiva das testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa. Considerando que o réu encontra-se 

custodiado na Comarca de Girau do Ponciano/AL, expeça-se carta 

precatória, para que aquele juízo proceda com o interrogatório do acusado 

Carlos Alexandre Costa da Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121026 Nr: 2588-93.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALÉCIO SILVA - 

OAB:14.530

 Intima-se o réu por intermédio de sua representante legal Dr° Larissa 

Alécio Silva – OAB/AL 14.530, para juntar aos autos procuração 

outorgada pelo acusado dentro do prazo de 48 horas. Oportunidade em 

que sai a patrona devidamente intimada da r. decisão prolatada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121026 Nr: 2588-93.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALÉCIO SILVA - 

OAB:14.530

 Intima-se a advogada constituída para anexar aos autos procuração 

outorgada pelo acusado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91977 Nr: 1282-94.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREZA CAROLINE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para apresentar dentro do prazo legal o recurso 

processual adquado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105184 Nr: 4205-59.2017.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRY BRISOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO VIVEIROS LIZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora de decisão de ref. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114538 Nr: 4757-87.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte requerente através de sua procuradora para no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresentar impugnaçao às 

contestações apresentadas pelos Requeridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 72723 Nr: 304-25.2013.811.0078

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEL AUGUSTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:MT/12482-A, MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA - 

OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pelo requerente, 

RECEBO-O e determino a intimação do apelado para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 76200 Nr: 839-17.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de alimentos em que o executado, após 

ser devidamente intimado, acostou aos autos comprovante de pagamento 

do débito alimentar, em razão disso, os exequentes pugnaram pela 

extinção da presente execução.

 É o necessário. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação, consoante juntada às fls. 

74/75, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, extingo 

o processo.

Oficie-se (fl. 76) para exclusão do nome do executado dos órgãos de 

proteção ao crédito.

 Com base no princípio da causalidade, condeno o executado ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC).

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000093-25.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA MARIA DOS ANJOS COSTADELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000093-25.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ROSANA MARIA DOS 

ANJOS COSTADELLI Analisando os autos, bem assim em consulta ao site 

do e. Tribunal de Justiça deste Estado, constata-se que, até a presente 

data, o requerente não providenciou o devido recolhimento das custas e 

taxas de distribuição do feito. Isso posto, nos termos dos artigos 320 e 

321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio do 

advogado, para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de realizar o 

pagamento das custas processuais. Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 21 

de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000101-02.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE E CHURRASCARIA GALPAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENSEC SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000101-02.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

RESTAURANTE E CHURRASCARIA GALPAO LTDA - ME REU: ENSEC 

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA Nos termos dos artigos 320 e 321 

do NCPC, determino a intimação do requerente, por intermédio do 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas do processo, 

devendo ser juntada aos autos declaração de imposto de renda, certidão 

do órgão de trânsito que demonstre a existência/inexistência de veículos 

em nome do promovente da ação ou outro documento que comprove a 

hipossuficiência financeira da parte autora, sob pena de extinção. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-70.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000090-70.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

JAIR SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 

No que concerne ao pedido de tutela de urgência, analisados os autos, 

verifico que, conquanto os documentos trazidos ao caderno processual 

pela parte autora sirvam de início de prova material e os argumentos por 

ela explanados se mostrem plausíveis, o direito ao recebimento dos 

valores pleiteados constitui matéria que demanda exame aprofundado do 

conjunto probatório. Considerando o exposto, nos termos do art. 300 do 

CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência, na medida em que 

será melhor analisado no momento da prolação da sentença. Esclareço 

que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do 

CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria experiência 

das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, 

resta demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. Cite-se a requerida, por intermédio 

de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, apresentar 

contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 21 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Edital

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TABAPORÃ

DIRETORIA DO FÓRUM

EDITAL N. 001/2020/DF

O Excelentíssimo Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Tabaporã/MT, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o disposto no Provimento 19/2014/CM, de 02/07/2014, torna 

público, para ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo 
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com a finalidade de credenciar pessoas físicas na área de Psicologia, cujo 

procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas 

físicas para atuar na área de psicologia, conforme o quadro do Anexo III.

 A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de 

responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.

 A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos servidores 

Etienne Regina dos Santos e Carmo Strambaioli, matrícula 12242, Marcos 

Antonio de Freitas, matrícula 32546 e Edaiane Novais de Souza, matrícula 

34605, sob a presidência do primeiro.

 DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

 O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:

divulgação do edital;

inscrição dos interessados;

análise da documentação e do currículo;

divulgação dos interessados habilitados;

DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente na Diretoria do Foro, no 

endereço Rua Carlos Roberto Platero, s/nº, Centro, Tabaporã/MT, no 

período de 27/01/2020 a 05/02/2020, do horário das 13h00 às 19h00, 

considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição 

feita fora desse período.

 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para credenciamento de profissionais, o direito de 

excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data 

de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos 

dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

 DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

 São requisitos para o credenciamento de Psicólogo, de que trata o 

Provimento 19/2014-CM:

 Ter sido selecionado no Processo Seletivo;

Ser maior de vinte e um (21) anos;

 Não possuir antecedentes criminais.

 Ser bacharel em Psicologia, por instituição devidamente reconhecida pelo 

Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional de Psicologia 

(CRP);

DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

 Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a 

seguir, até no ato da inscrição, no Protocolo Geral da Comarca Tabaporã:

 - Cópia autenticada da Carteira de Identidade;

 – Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

- Certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

 - Cópia autenticada do diploma de curso superior, para profissionais 

psicólogos;

 - Cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser 

apresentados para cumprimento do que dispõe o item 6 deste edital;

 - Certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato, para profissionais psicólogos;

 - Atestado de sanidade física e mental;

 - Declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras 

estabelecidas neste Provimento (Anexo I);

 - Declaração de parentesco (Anexo II);

 - Duas fotografias 3x4 recentes.

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

 O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio 

de análise de currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo da Comarca de Tabaporã do Estado de Mato Grosso, sendo a 

nota composta da seguinte forma:

 O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de 

exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

 O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de 

ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) 

pontos.

 O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, 

poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.

 À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título 

de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte:

 Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

 Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, 

na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, 

que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco 

décimos) de ponto;

À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) 

de ponto, uma única vez.

 A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 

(cinco) pontos previstos.

 É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada 

título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.

 Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

 Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado 

aquele que tiver:

maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 

10.741/2003;

 maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

 maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 6,1,2;

 maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 

6.1.3 deste Edital.

 Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, 

das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar 

qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

 Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que 

atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

19/2014/CM.

DO CREDENCIAMENTO

 Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 

nos termos do Provimento 19/2014/CM.

 O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas 

especificadas pelo Provimento 19/2014/CM, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT n.º 9.323, de 02/07/2014.

 Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

 Tabaporã/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito e Diretor do Foro

ANEXO I

DECLARAÇÃO

 ____________ , nacionalidade ________________, portador do CPF n.º 

__________ e RG n.º___________ , declaro que tomei conhecimento do 

inteiro teor do Edital n.º 001/2020/DF e do Provimento 19/2014/CM, relativo 

ao processo de habilitação destinado ao credenciamento de profissionais 

na área de Psicologia para prestação de serviços na Comarca de 

Tabaporã Estado de Mato Grosso, que concordo com as regras 

estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações por mim 

fornecidas.

 Tabaporã/MT, _____ de ________________ de 2020.

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO

NOME DO CANDIDATO(A) :

CPF:

RG:

CÔNJUGE:
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PAI:

MÃE:

COMARCA A SER CREDENCIADO(A):

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, 

COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, 

COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE 

DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO?

 ( )SIM ( )NÃO

NOME DO PARENTE

CARGO

RELAÇÃO DE

PARENTESCO

SETOR

POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE 

RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO 

A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS 

ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO.

DATA

ASSINATURA

ANEXO III

QUADRO DE VAGAS

 COMARCA DE TABAPORÃ

PROFISSIONAL CREDENCIADO

VAGAS

PSICÓLOGO

1

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000235-15.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CRESTANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (ADVOGADO(A))

LORRAINNE PRISCILA PADILHA SCHEFFER OAB - MT26840/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR ORTIZ MACHADO OAB - MT0016938S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DESPACHO Processo: 1000235-15.2019.8.11.0094. 

AUTOR(A): LEONARDO CRESTANI REU: CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA 

Vistos, etc. Em atenção ao petitório juntado em Id. n.º 26194705, em que o 

requerido pugna pela apresentação dos documentos juntados em Id. n.º 

22349253, 22349254 e 22349267, na forma do art. 424 do CPC, que assim 

dispõe: “Art. 424. A cópia de documento particular tem o mesmo valor 

probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, 

proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o 

original.” Sendo assim, antes de deliberar os demais pedidos de produção 

de prova, INTIMEM-SE as partes para comparecerem em cartório, em data 

e horário a ser fixado pela Sra. Gestora, estando a parte autora com o 

documento anexado em Id. n.º 22349253, 22349254 e 22349267 em mãos, 

o qual será, pela Sra. Gestora, conferido e certificada a conformidade 

entre o documento juntado e o apresentado em cartório, além de 

certificadas as características do documento, tais como, número de 

páginas, sequencia entre as páginas, e se o documento que o autor tem 

em mãos é cópia ou já está na versão original. Com a juntada da aludida 

certidão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000281-04.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS OAB - MT25595/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000281-04.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 3.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos, 

Fixação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, para que, no prazo 

legal, manifeste-se acerca do parecer ministerial de Id. 28178927, uma vez 

que que não consta nos autos cópia do acordo realizado. TABAPORÃ, 21 

de janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: 

Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21804 Nr: 1166-45.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurimar Andrade de Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Praxedes de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUAREZ PRAXEDES DE FREITAS, Cpf: 

54314119187, Rg: 000.717.115, Filiação: Marina Maria da Conceição e 

José Pedro de Freitas, data de nascimento: 01/04/1971, brasileiro(a), 

natural de Sete Quedas-MS, convivente, representante comercial. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Efetuar a Intimação da parte acima qualificada, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art.523, § 1°, do Código de Processo 

Civil (Lei n°. 13.105/2015);

Despacho/Decisão: Vistos.Intime-se o executado por edital, para 

cumprimento da sentença proferida nestes autos, consoante determinado 

à fl. 55.Após, certifique-se e retornem-se os autos novamente conclusos, 

para análise dos demais pedido do exequente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Betina Wollmeister dos 

Santos, digitei.

Tabaporã, 20 de janeiro de 2020

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24800 Nr: 143-59.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daco Madeiras Ltda - EPP, João Damazio 

Ferreira, Manoel Augusto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO DAMAZIO FERREIRA, Cpf: 

04614440118, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE, acima qualificada, acerca da penhora 
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realizada nos autos, cientificando-o do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, opor embargos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo 

positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do 

Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, 

opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Betina Wollmeister dos 

Santos, digitei.

Tabaporã, 20 de janeiro de 2020

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000072-98.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000072-98.2020.8.11.0094 Assunto: [Aposentadoria 

por Idade (Art. 48/51)] Autor: JOSE DE FREITAS Requerido: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. De início, 

recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 

319 da Lei 13.105/2015 e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

CITE-SE o Requerido, para contestar a ação no prazo legal. Com a 

chegada da contestação, intime-se a parte requerente para apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tabaporã-MT, 17 de 

janeiro de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-70.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS OAB - MT25595/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATATAU AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ Certidão Processo: 

1000587-70.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 65.368,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Defeito, 

nulidade ou anulação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que, foi designada 

audiência de Conciliação para 05/02/2020, às 08h00min, à ser realizada 

nas dependências do Fórum desta Comarca. TABAPORÃ, 21 de janeiro de 

2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ E 

INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, 

CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-46.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANTONIO CASTALDO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ Certidão Processo: 

1000069-46.2020.8.11.0094; Valor causa: R$ 6.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Sustação 

de Protesto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que, nos presentes autos, foi designada audiência de Conciliação para 27 

de Fevereiro de 2020, às 08h00min, à ser realizada nas dependências do 

Fórum desta Comarca, sito no endereço ao final indicado. TABAPORÃ, 21 

de janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, 

QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: 

(66) 35571116

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-46.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANTONIO CASTALDO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000069-46.2020.8.11.0094. REQUERENTE: MIGUEL ANTONIO CASTALDO 

FILHO REQUERIDO: MULTITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que a parte requerente 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende suficientes à comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz 

o requerente que ao tentar abrir um cadastro no comércio local, fora 

surpreendido com uma negativação existente em seu nome, oriundo da 

empresa requerida, que levou a protesto dois títulos pela falta de 

pagamento, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) cada, com 

vencimentos em 05/09/2019 e 05/10/2019. Afirma que não adquiriu 

qualquer produto ou serviço da empresa requerida, não sabendo a origem 

do débito, sequer conhece o ramo de atuação da empresa requerida, isto 

porque, não realiza suas transações comerciais em Cuiabá/MT, local em 

que se encontra estabelecida a empresa requerida, e nem mesmo quando 

tentou contato fora atendido. Pugna então pela antecipação da tutela, para 

fins de determinar a suspensão dos efeitos dos protestos efetivados pela 

empresa requerida em nome do autor, em relação aos débitos discutidos 

nesses autos. Com efeito, da análise da exposição fática, verifica-se que 

o autor merece o deferimento da tutela específica pleiteada, ante a 

impossibilidade de se produzir prova negativa, como é o caso dos autos, 

uma vez que o requerente alega não ter contraído o débito apontado nas 

negativações. Ademais, ressalta-se que a prova negativa, também 

conhecida como prova diabólica, é a prova de um fato negativo, de algo 

que não aconteceu, ou seja, quase impossível de ser produzido pela 

parte. Sendo que, em regra, o fato negativo não necessita ser provado. 

Com efeito, a prova incumbe a quem afirma, e não a quem nega (negativa 

non sunt probanda), consoante leciona Hélio do Valle Pereira: 

“Tradicionalmente entende-se que o nada não pode ser provado (negativa 

non sunt probanda). Assim, se a argüição da parte envolve circunstância 

negativa, cumpre à outra demonstrar que ocorreu aquilo que é negado.” 

(Manual de direito processual civil: roteiros de aula - processo de 

conhecimento. Florianópolis: Conceito Editorial, 2007. p. 604-605). Logo, 

torna-se temerário exigir do autor a comprovação de um fato negativo, 

sendo, imperioso atribuir à requerida o ônus da prova no presente caso, 

vez que, é parte apta para embasar a presente demanda. Neste mesmo 
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sentido é o entendimento do festejado doutrinador Fredie Didier Jr. In 

verbis: "Quando se está diante de uma prova diabólica, o ônus probatório 

deverá ser distribuído dinamicamente, caso a caso. [...] Em outras 

palavras: prova quem pode. Esse posicionamento justifica-se pelos 

princípios da adaptabilidade do procedimento às peculiaridades de caso 

concreto, da cooperação e da igualdade" (Fredie Didier Jr. Curso de Direito 

Processual Civil: Teoria geral do processo e processo do conhecimento. 6. 

ed. Salvador: Juspodivm, 2006. p. 524). A jurisprudência em caso análogo 

também tem se posicionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. 

Tendo a parte ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da 

inexistência do débito sob fundamento de que nunca manteve relação 

jurídica com a parte adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos 

negativos de dados. Não se pode exigir do autor a produção de prova 

negativa. (TJMT - Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/03/2010, Data da publicação no DJE 17/03/2010 

(destacamos) É exatamente esta a hipótese, o débito, segundo se alega, é 

inexistente, foi trazido à discussão neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo resultará à 

requerida, e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, 

as limitações de ordem moral e creditícias, que advêm ao consumidor em 

virtude da positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil, e defiro o postulado em comento. “Ex positis”, 

com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO a tutela pleiteada na exordial, 

para fins de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos efeitos dos protestos 

apontados na certidão positiva oriunda do 4º Ofício Notarial de Cuiabá/MT 

anexada aos autos, protestos datados em 25/09/2019 e 23/10/2019, 

instrumentos 60036 e 66232, Livros 7409 e 7421, Fls. 145 e 341, 

respectivamente, no valor de R$ 3.200,00 cada, tendo como cedente e 

sacador a empresa requerida Multitech Com. De informática LTDA. 

EXPEÇA-SE OFÍCIO ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT, para fins de 

cumprimento da presente decisão. Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6º, 

inciso VIII do CDC. No mais, cite-se a parte requerida para comparecimento 

na audiência de conciliação já designada, fazendo constar do mandado 

que o não comparecimento da parte reclamada à audiência implicará em 

confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como 

verdadeiros todos os fato alegados na inicial pela parte reclamante, e será 

proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), bem como 

a ausência da parte reclamante implicara em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61508 Nr: 148-68.2018.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE LUCI BOUFLER DEWES, VBM, LURDETE 

GIACOMIN MARSARO, TBM, LBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDECIR MARSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias dar cumprimento a ordem judicial, fl. 

124, prestando contas judiciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62264 Nr: 594-71.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernando Lima da Cruz, Franciel Feitosa 

da Silva, TIAGO TELLES, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, SAMARA DA 

SIQUEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093, Defensoria Pública de Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Suélen 

Doroti Denicolo - OAB:OAB-MT18.589

 Impulsiono os autos para a intimação do douto advogado nomeado ao réu 

Tiago Telles, para no prazo de 03 dias apresentar razões de apelação.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57441 Nr: 880-83.2017.811.0108

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON VALERIO NUNES, Cpf: 

02996892712, Rg: 098265028, Filiação: Maria das Graças Valerio Nunes e 

Sebastião Vicente Nunes, data de nascimento: 07/12/1975, brasileiro(a), 

Telefone (93) 3523-1296. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE QUERELADA, acima qualificada, para, 

no prazo de 08 (oito) dias, oferecer contrarrazões à apelação interposta 

pelo querelante.

Despacho/Decisão: Vistos.Recebo recurso de apelação interposto em 

razão da extinção da punibilidade, ante a sua tempestividade que fora 

certificado nos autos.Abra-se vista a parte adversa, no prazo legal.Após, 

remeta-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 20 de janeiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17532 Nr: 717-89.2006.811.0108

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cloves Moraes Mascarenhas, Delis Brandão Lima 

Mascarenhas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karel Anton Huiskamp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação do(s) Advogado(s), Abel Sguarezi 

OAB/MT 8347, quanto ao desarquivamento dos presentes autos, para 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55088 Nr: 2204-45.2016.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRADSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 5 dias comparecer a secretaria da Vara 

Única, para assinatura do termo de guarda e retirada de certidão de 

casamento com anotação de divórcio.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23869 Nr: 137-20.2010.811.0108

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santino Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para manifestação no prazo de 05 dias quanto a certidão 

negativa de intimação do executado.

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 003/2020-DF

A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito em Substituição Legal GISELDA 

REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça nº 

3476/2019-PRES, proferida no CIA 0748768-08.2019.8.11.0085, que 

autorizou a abertura de Teste Seletivo para Conciliador da Comarca de 

Terra Nova do Norte ;

 RESOLVE:

Art. 1.º CONSTITUIR a Comissão responsável pela realização do Certame 

para selecionar profissionais para ocupar 01 (uma) vaga de Conciliador e 

formação de cadastro de reserva, sob a presidência do primeiro, assim 

composta:

 Kátia Flávia Beê, Gestor Geral, matrícula 10.952;

 Cristiane Cardeal Correia, Distribuidora, matrícula 25.648;

 Ercílio Giacomel, Gestor Judiciário, matrícula 20.784;

 José Adriaõ de Souza Neto, Técnico Judiciário, matrícula 13.405.

Art. 2.º - DETERMINAR a expedição de Edital visando a divulgação da 

mencionada seleção, que deverá publicado no Diário da Justiça Eletrônico, 

bem como ser publicado no átrio do Fórum local.

Art. 3.º - Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte/MT, 20 de janeiro de 2020.

 GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito em Substituição Legal

Edital

O Edital n. 01/2020-DF completo, que torna pública a abertura do Processo 

Seletivo para Credenciamento de Conciliadores da Comarca de Terra Nova 

do Norte, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57230 Nr: 1388-69.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.V. COMBUSTÍVEIS LTDA, VILSON AMARAL DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR PEREIRA DOS SANTOS, PASCOAL 

ALBERTON, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRÁTICO - PSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT, VALTER VICENTE LEON - OAB:4.146-A/MT

 CERTIFICO e dou fé, que nesta data passo a intimar a PARTE REQUERIDA, 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁRTICO – PSD, acerca do dispositivo da 

decisão de fls. 207-208 abaixo transcrita:

(...)Sendo assim, DETERMINO a intimação das partes requeridas, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTEM-SE no pedido do autor 

concernente à inclusão do réu (DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA – PSD) no polo passivo da presente demanda, sob 

pena de anuência tácita. Havendo anuência, CITE-SE a parte DIRETÓRIO 

MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – PSD, nos moldes do 

decisum de fls. 136/136-v no endereço elencado às fls. 177/188, 

ALTERANDO-SE a capa dos autos e o sistema Apolo. Após a 

apresentação da defesa e/ou não havendo anuência por parte dos 

requeridos, visando a tentativa de conciliação entre as partes, que além 

de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, DETERMINO a designação de audiência de 

conciliação, conforme pauta da conciliadora deste juízo. No mais, 

considerando tratar-se os autos de despesas com combustíveis em pleito 

eleitoral, DÊ-SE vistas ao Ministério Público Estadual para ciência e/ou para 

que, querendo, manifeste-se no que entender de direito. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 29 de julho de 2019. Janaína 

Rebucci Dezanetti - Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65741 Nr: 1390-34.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCEU RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 64-65, proferida 

nos autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 02 de MARÇO 

de 2020, às 13:00horas, consignando ainda que a intimação da PARTE 

AUTORA será realizada na pessoa de seu advogado (Art. 334, § 3º e 270 

do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60321 Nr: 93-26.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BOTEGA FELIPETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 121, proferida 

nos autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 02 de MARÇO 

de 2020, às 14:00horas, consignando ainda que a intimação da PARTE 

AUTORA e da PARTE REQUERIDA, será realizada na pessoa de seu 

advogado (Art. 334, § 3º e 270 do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63280 Nr: 220-27.2018.811.0085
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO JOSÉ PARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCINO CAMPOS VIEIRA, MIRACI 

RHEINHEIMER VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 CERTIFICO e dou fé, que, em atendimento à decisão de fls. 50, proferida 

nestes autos, passo a intimar a(s) parte(s), AUTORA e parte REQUERIDA, 

nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer(em) á AUDIÊNCIA 

de CONCILIAÇÃO, designada para o dia 10/02/2020 com início às 16:00 

horas, informo ainda, que o não comparecimento injustificado do à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e passível 

de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38341 Nr: 902-60.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO TARTARI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVINO SCHILKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:OAB/SP 

341115

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 122, proferida 

nos autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 03 de 

FEVEREIRO de 2020, às 16:00horas, consignando ainda que a intimação 

da PARTE AUTORA e da PARTE REQUERIDA, será realizada na pessoa de 

seu advogado (Art. 334, § 3º e 270 do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55060 Nr: 221-17.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO SANTOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIRO BATISTA BRAGA, CARLOS RAPOSO 

BRAGA, AVIAÇÃO AGRICOLA MAANAIN LTDA, AGRO AMAZÔNIA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA FILIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:OAB/MT 3.162, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:10.129 

OAB/MT, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452

 Certifico e dou fé que intimo as partes requeridas acerca das cartas 

precatórias distribuidas para oitiva de suas testemunhas conforme relação 

abaixo com o fito de providênciarem o recolhimento das custas e demais 

providências. Prazo 15 (quinze) dias.

 1000173-08.2020.8.11.0007-6ª Vara de Alta Floresta-MT, testemunha 

Danilo de Oliveira Vieira;

1000042-81.2020.8.11.0087-Vara Única da Comarca de Guarantã do 

Norte-MT, testemunha Fabiano Alex Arnold;

1000310-63.2020.8.11.0015-1ª Vara Civel de Sinop-MT, testemunha 

Veridiano Bertolo Pereira;

1002110-48.2020.8.11.0041-1ª Vara Civel Carta Precatória Cuiabá-MT, 

testemunha Vanderlei de Oliveira Silva;

1000316-70.2020.8.11.0015-3ª Vara Civel de Sinop-MT, testemunha 

Romulo Jean de Matos.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65943 Nr: 66-72.2019.811.0085

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO JOSÉ PARIS, GENILDE TERESINHA 

BALBINOT PARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SANTOS TUON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337

 CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

que neste ato, promovo a CITAÇÃO da parte EMBARGADA, por todo o 

conteúdo da decisão de fls. 803/804, proferida nos presentes Embargos, 

para querendo manifestar-se no prazo previsto no artigo 335 do CPC.

 CERTIFICO ainda, que em cumprimento à decisão de fls. 803-804, designo 

audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 10 de FEVEREIRO de 2020, às 

16h300min, consignando ainda que a intimação da PARTE EMBARGANTE e 

EMBARGADA será realizada nas pessoas de seus advogados (Art. 334, 

§ 3º e 270 do CPC).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31619 Nr: 10-35.2002.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO APARECIDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347/MT, MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:OAB/MT 

3596-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 169, proferida 

nos autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 02 de MARÇO 

de 2020, às 13:30horas, consignando ainda que a intimação da PARTE 

AUTORA e da PARTE REQUERIDA será realizada nas pessoas de seus 

advogados(as) (Art. 334, § 3º e 270 do CPC).

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26227 Nr: 273-81.2008.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Vila Bela da Ss. Trindade/MT, 

Produtiva Assessoria, Planejamentos e Eventos Ltda, Eudes da Mata 

Almeida, TATIANE MICHELE FONSECA SILVEIRA, Gilberto Campos Ramos 

da Rosa, Edilamar Gedro Mello, Valdir Luiz Antonio, Glória Adriana Ribeiro 

da Cruz, Ana Maria Ermisdorff, Juliete Fernandes de Souza, Maria das 

Neves Aiardes Neta, Rosa Betania Veloso Silva de Brito, Mirian Aparecida 

de França, Zicleia Carmo Silva da Cruz, Gisele Conceição Tavares, Janete 

Profeta Santos, Nolma da Costa Silva, Janaina Rodrigues de Lara, Eliamar 

Aparecida de Oliveira, Denildo da Silva Costa, Priscila Fernandes Leite, 

Elizabete de Souza dos Santos, Silvia Dantas de Barros, Carlita Gonçalve 

Leal de Oliveria, Edleuza Sabino Bueno, Odaleia Bisinoto Paulino Leite, 

Rozana Pereira Soares Nava, Neise Pinto de Miranda, Eudenice Ferreira 

Rhodem, Edvilson Bonifacio Subires, Gilma Fernandes Moraes, Cláudia 

Patrícia Leite Nepomuceno, Justina da Mata Nascimento, Mizael Leite 

Ramos, Evelize Fernandes Leite Funari, Iracema Fernandes Leite, Locildo 

Francisco da Silva, Bernadete Ledenir Francisco da Silva, Marcia Viviane 

Fernandes da Silva, Gisane de Santana Fernandes Leite, Sirleide de 
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Oliveira Ribeiro, Isaias Gonçalves de Almeida, Lucila Pinto da Silva, Aline 

Justina de Melo Ramos, Giselda Ferreira de Souza, Rogéria Carla da Silva, 

Sandra Maciel Aranha, Dauranice Leite Mendes, Clayde Carneiro 

Geraldes, Suzana Leonel Pedroso, José Ferreira de Santana, Eloido dos 

Santos, Nilva Santos de Carvalho, Cacildo Melo Aranha, Rodolfo 

Gonçalves de Paula, João Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT, Obadias Coutinho dos Reis - OAB:7877/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NEISE PINTO DE MIRANDA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Ministério Público Estadual vem a presença de Vossa 

Excelência promover a presente Ação Civil Pública por atos de 

improbidade Administrativa para cumprimento de obrigação de fazer com 

pedido antecipação dos efeitos da tutela em desfavor do Município de Vila 

Bela da SSª Trindade/MT. O Município realizou concurso público com a 

finalidade de efetuar a contratação de servidores para provimento de 

inúmeros cargos públicos, na forma do Edital n.º 001/2007, acostado a fls. 

08/35 do Inquérito Civil n.º 2008/005. Ocorre que depois da realização do 

certame, o Ministério Público recebeu denúncias formuladas por cidadãos 

de Vila Bela da SSª Trindade/MT que participaram do aludido certame 

noticiando que alguns candidatos foram favorecidos em virtude de 

ostentarem vínculo político com o atual prefeito, sendo que um dos 

beneficiados seria vereador desta municipalidade. As comunicações se 

deram por modo pessoal, através de representações e através do serviço 

“Disk Denúncia”. O senhor Aldamiro Ramos , candidato ao cargo de 

Auditor Interno compareceu nesta Promotoria de Justiça e narrou que 

realizou a prova no dia 20 de janeiro de 2008, sendo que das 30 (trinta) 

questões da prova, acertou 23 (vinte e três) obtendo um aproveitamento 

de 76,66% . Sem embargo alega que quando foi publicado o primeiro edital 

de resultados no site da empresa demandada seu aproveitamento constou 

como sendo 6,75%. Alegou ainda que tal hipótese somente poderia ter 

ocorrido caso a empresa Produtiva tivesse adotado critério para correção 

de forma diferente da prevista no edital, ou seja, se atribuísse “peso” para 

as diferentes disciplinas, o que era vedado pelo item n.º 4.2.2 do citado 

Edital, eis que no mesmo ficou cravado que a cada questão vale um ponto. 

Alegou ainda que no dia 04 de março do corrente ano a empresa publicou 

novo resultado do concurso em seu sítio na internet, sendo 

desconsiderados os resultados anteriores, havendo alterações, mas 

nenhuma no que se refere ao cargo de auditor interno. Relatou ainda que 

a somatória de seus pontos e do atual vereador, Sr. Sander Márcio 

Fernandes Fernandes Leite, não foi a mesma, de modo que o resultado do 

concurso jamais poderia apontar os mesmos com um empate no resultado 

pela empresa responsável pela prova. Ressalta-se que o citado primeiro 

edital de resultado final foi arbitrariamente retirado do ar no site em que 

estava, mesmo assim, após iniciar a instrução do inquérito civil de 

prontidão ficou bem claro que havia” algo de podre no reio da Dinamarca”. 

Após angariar ao bojo dos autos de inquérito civil as cópias dos gabaritos 

de prova dos candidatos ao cargo de Auditor interno, Srs Aldamiro Ramos 

e vereador Sander Márcio Fernandes Leite e cotejá-los com o gabarito 

oficial apresentada pela empresa organizadora do concurso, com o edital 

principal e editais suplementares, com o resultado final e com o resultado 

homologado pelo prefeito municipal, não resta a menor sombra de dúvidas: 

houve fraude. A contagem de pontos efetuada nos moldes do que 

determina o edital que rege o concurso possibilita dizer que o candidato 

Aldamiro Ramos acertou 23 (vinte e três) das 30 (trinta) questões da 

prova, sendo 18 (dezoito) referentes ao conhecimentos gerais e 05 

(cinco) referentes a conhecimentos específicos, enquanto o candidato e 

vereador Sander Marcio Fernandes Leite acertou 21 (vinte e uma) das 30 

(trinta) questões sendo 14 (quatorze) referentes aos conhecimentos 

gerais e 07 (sete) referentes aos conhecimentos específicos. Gerando 

aquilo que se diz de “média” tem-se que o percentual de aproveitamento 

do candidato Aldamiro foi 76,66% ou média de 7,67 (arredondando –se 

para mais), e do candidato Sander foi 70%, ou média 7,00. Ocorre que no 

edital final de classificação homologado pelo sr. Prefeito, observa-se que 

operou, sem nenhuma motivação ou justificativa a alteração das notas em 

claro e inequívoco descumprimento do princípio constitucional da 

moralidade administrativa, sendo escancaradamente fraudado o certame 

para o fim de acrescentar mais dois pontos `prova de conhecimentos 

gerais do vereador Sander que passou de 14 acertos para 16. Cabe 

ressaltar que o Prefeito Municipal de Vila Bela publicou o Decreto n.º 

012/2008 e homologou parcialmente a classificação final do concurso 

público quanto ao cargo de Auditor Interno. Após o surgimento das 

primeiras denúncias de irregularidades com relação ao concurso público 

em tablado e emitiu parecer em sua página de internet asseverando ao 

Município de Vila Bela que ao ser redigida a lista de classificação do 

concurso, “teria ocorrido uma diferença de digitação entre a planilha da 

Produtiva e a da empresa contratada”. Ocorre que a empresa responsável 

pela realização do concurso público sob discussão não explicou como e 

que circunstâncias teria ocorrido o alegado erro de digitação. Ao agir da 

forma narrada a empresa Produtiva, a comissão de concurso e o Município 

de Vila Bela da SSª Trindade/MT atentaram contra a legalidade, 

impessoalidade, transparência e a moralidade administrativas e frustraram 

a licitude de concurso público. Há também que se mencionar que o mesmo 

restou completamente vilipendiado não só nesta hora, mas em todo 

transcorrer do certame. Além disso, o edital continua violando o princípio 

da publicidade, eis que, por exemplo, o item 4.1.2 diz que o local, data e 

hora das provas práticas será divulgado em site da internet e 

“facultativamente” na empresa local, fato este que se repete nos itens 6.1, 

7.3 e outros. Causar espécie ainda a assertiva constante do item 9.7, “in 

verbis” A Secretaria Municipal de Administração fará divulgar, “sempre 

que necessárias”, as normas complementares ao presente Edital e avisos 

oficiais”. Afrontas claras ao princípio constitucional de regência. Através 

do Edital complementar de n.º 002/2007 a presidente da comissão de 

concurso, sem motivar seu ato retifica o edital inicial e diz que acata 

solicitação do poder executivo para abris novos cargos e vagas. No 

subsequente edital complementar n.º 003/2007 a presidente da comissão 

organizadora novamente sem motivar seu ato administrativo, resolve 

re-tificar o edital para incluir conteúdos programáticos a cargos que estão 

previstos no certame, mas, mesmo assim mantém a mesma data para 

realização das provas. No edital complementar a mesma presidente 

novamente sem motivar seu ato administrativo, resolve re-re-tificar o edital 

para incluir conteúdos programáticos, alterar outros, excluir mais outros, a 

cargos que estão previstos no certame, mais uma vez mantendo a mesma 

data para a realização das provas. Todas as alterações têm publicidade 

restrita ao site da empresa que realiza o concurso. Assim, pouco se 

precisa para verificar que tais condutas ferem os princípios 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, 

além de serem atos que frustram a licitude do concurso público. Como já 

dito, o Prefeito Municipal de Vila Bela publicou o Decreto n.º 012/2008 e 

homologou parcialmente a classificação final do concurso em tela sendo 

que no § 1º do artigo 1º, reconhece que há mais irregularidades no 

concurso e deixa de homologar totalmente o concurso. Devidamente 

instaurado o inquérito civil para apurar as irregularidades, ainda se 

encontram vários óbices ao seu andamento. Primeiro o município 

demandado não enviou cópia do contrato firmado com a empresa 

Produtiva, alegando que o mesmo estava em local inacessível. Além disso 

restaram infrutíferas as tentativas de contato com a empresa Produtiva, 

consoante certidão de fls 138 eis que não fora localizada nem sua sede, 

nem telefone, nem CNPJ. Os fatos noticiados representam gravíssima 

afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, imparcialidade, da isonomia, da publicidade e da vinculação ao 

edital, razão pelo qual deverá ser declarada a nulidade do concurso 

público sob comento. Analisando percucientemente a legislação 

constitucional e infraconstitucional de regência e cotejando-a com os 

elementos cognitivos amealhados no presente inquérito civil tem-se que as 

condutas dos demandados vilipendiou ultrajantemente os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, imparcialidade, 

isonomia e da vinculação ao edital. Ademais tais condutas conflagraram 

prática hialina de atos de improbidade administrativa, em especial aqueles 

a que fazem menção ao artigo 11, “caput” e inc. V da Lei n.º 8.429/1992.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se a ré NEISE PINTO DE MIRANDA por 

edital, com prazo de 20 dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rita Profeta da 
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Cruz, digitei.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 09 de outubro de 2019

Antoninho Marmo da Silva Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59563 Nr: 49949-17.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva de Souza Coelho Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em cumprimento a Ordem de Serviço 

01/2017-VB e Artigo 13 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que 

Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos ao 

advogado do Requerente para formular o pedido de cumprimento de 

sentença que deverá ser distribuído na forma eletrônica, via PJe, instruído 

com digitalização das peças essenciais do processo como inicial, data de 

distribuição, documentos pessoais, citação, indeferimento administrativo 

se houver, sentença e trânsito em julgado, sem a necessidade de 

recolhimento de custas iniciais ou taxa judiciária, por se tratar de mera 

continuidade do mesmo processo já distribuído.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 22783 Nr: 822-96.2005.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Paulino de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A/MT, Maria Amélia C. Mastrosa Vianna - OAB:OAB/MT 

16555/A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em razão do 

reconhecimento da prescrição intercorrente.Desconstituo eventual 

penhora realizada. Custas pela exequente.P.R.I. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22783 Nr: 822-96.2005.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Paulino de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A/MT, Maria Amélia C. Mastrosa Vianna - OAB:OAB/MT 

16555/A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor de R$ 2.855,26 

(Dois mil oitocentos e cinquenta e cinco centavos e vinte e seis centavos), 

nos termos dos autos acima identificados, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em dívida 

ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Edital

* O Edital n. 002/2020-DF completo, que torna público o Resultado Final do 

Teste Seletivo para Conciliador da Comarca de Vera, encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000834-27.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR ARAUJO ZAMPIROLLO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo n. 

1000834-27.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Certifico nesta data que, em 

análise aos autos, percebe-se que o bem objeto da presente ação foi 

restituído ao requerido, presumindo que houve o pagamento do débito ou 

houve acordo entre partes. Porém, como se infere nos id's 

28135030/28135032/28135036 e 28179080/28179081, o requerente não 

se manifestou em termos de prosseguimento ou extinção da ação pelo 

pagamento do débito, mas tão somente aduzindo que devolveu o bem 

anteriormente apreendido, bem como recolheu a diligencia faltante. Diante 

disso, nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) requerente 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste em termos de 

prosseguimento. VERA, 21 de janeiro de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116050 Nr: 1231-74.2017.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APS, AEP, MEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:22627/O

 Zimbra ver.unica@tjmt.jus.br

NOMEAÇÃO DE DATIVO EM PROCESSO - URGENTE

De : Vera - Vara Unica

 Assunto : NOMEAÇÃO DE DATIVO EM PROCESSO - URGENTE

Para : cristianedepine@hotmail.com

 seg, 20 de jan de 2020 17:22

Anexo5 anexos

Boa tarde,

Em cumprimento ao contido na Ordem de Serviço nº 0001/2020-DF e as 

determinações (anexa) nos processos destacados, é o presente para 

intimar o(a) Nobre Advogado(a) para no prazo legal de cada processo, a 

se manifestar em conformidade aos interesses dos assistidos. Segue 

relação de processos:

* Comarca: Comarca de Vera Vara: Vara Única Nº Protocolo: 131275 

Numero Único: 2323-19.2019.811.0102

* Comarca: Comarca de Vera Vara: Vara Única Nº Protocolo: 122949 

Numero Único: 1044-24.2017.811.0019

* Comarca: Comarca de Vera Vara: Vara Única Nº Protocolo: 128377 

Numero Único: 715-83.2019.811.0102

* Comarca: Comarca de Vera Vara: Vara Única Nº Protocolo: 116050 

Numero Único: 1231-74.2017.811.0102

* Comarca: Comarca de Vera Vara: Vara Única Nº Protocolo: 104151 

Numero Único: 1590-29.2014.811.0102

 Atenciosamente,
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Secretaria da Vara Única de Vera/MT

Fone (66) 3583-1503 e 3583-1422

andamento_3815573.pdf andamento_3815573.pdf

8 KB

 andamento_3812317.pdf andamento_3812317.pdf

8 KB

 andamento_3818087.pdf andamento_3818087.pdf

9 KB

 andamento_3818460.pdf andamento_3818460.pdf

8 KB

 andamento_3819082.pdf andamento_3819082.pdf

8 KB

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131275 Nr: 2323-19.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO HENRIQUE TEIXEIRA, MARKSON 

DOUGLAS SILVA PONDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:22627/O

 Intimar o(a,s) Advogado(a,s) da(s) parte(s) requerida(s) da designação 

da audiência de instrução para o dia 29 de JANEIRO de 2019 às 13h00min, 

neste Juízo, onde serão inquiridas as testemunhas mencionadas no 

despacho retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115380 Nr: 968-42.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDARCI VALARDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Laudo Pericial ainda não havia sido juntado aos 

autos, renovo a intimação de ref. 132, para INTIMAR as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado 

ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115217 Nr: 895-70.2017.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI KUNZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 Intimação do Advogado da Parte Requerida, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117968 Nr: 2024-13.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para INTIMAR o advogado requerente, para 

informar que o Precatório fora cadastrado no sistema do Tribunal (SRP). 

Para acompanhamento, deverá o advogado acessar a consulta de 

processo no PJE segundo grau, através do número 

1000542-23.2020.8.11.000.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 110696 Nr: 718-43.2016.811.0102

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVINO FREY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Código nº 110696

VISTOS.

Trata-se de incidente de insanidade mental de SELVINO FREY, denunciado 

nos autos nº 655-18.2016.811.0102 (código nº 110491), em razão da 

prática, em tese, dos ilícitos tipificados nos artigos 61 e 21, caput, da Lei 

das Contravenções Penais, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O incidente foi instaurado tendo em vista que o acusado é supostamente 

portador de doença mental.

Quesitos nas ref. 51 e 56.

O exame pericial foi devidamente realizado, tendo sido juntado o laudo à 

ref. 85, concluindo que o acusado, ao tempo dos fatos, era absolutamente 

incapaz de entender o caráter ilícito do seu comportamento.

O Ministério Público pugnou pela homologação do laudo pericial e o 

prosseguimento da ação penal, bem como para a Defesa manifestar no 

feito (ref. 89).

Vieram-me conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Após minuciosa análise, verifico que o laudo pericial e os demais 

documentos acostados aos autos indicaram que SELVINO FREY é 

portador de retardo mental grave (CID10 F72), concluindo ainda, que ao 

tempo da ocorrência dos fatos apurados nos autos da ação penal nº 

655-18.2016.811.0102 (código nº 110491), o acusado era absolutamente 

incapaz de compreender a ilicitude dos atos por ele praticados.

Dessa forma, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o incidente de insanidade mental relativo a SELVINO FREY.

Nos termos do art. 151, do Código de Processo Penal, nomeio curador 

provisório ao réu o i. Defensor Público desta Comarca.

DETERMINO o prosseguimento da ação penal em apenso (código nº 

110491), devendo ser juntada cópia do laudo pericial e da presente 

sentença ao processo principal.

 Após, vistas daqueles autos ao Ministério Público, à Defesa do acusado e 

à Defensoria Pública, nomeada curadora provisória, para manifestação.

Transitado em julgado, devidamente certificado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas necessárias.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 15 de outubro de 2019.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-87.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JHEIMYS MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES OAB - MT0011578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes na pessoa de seus advogados, para comparecerem 

à audiência de tentativa de conciliação, designada para o dia 15/05/2017, 
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às 13:00, na sede do Juizado Especial, localizado na Avenida Otawa, nº 

1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica advertida a parte autora 

que a sua ausência ao ato, importará na extinção do processo nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-87.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JHEIMYS MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES OAB - MT0011578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes na pessoa de seus advogados, para comparecerem 

à audiência de tentativa de conciliação, designada para o dia 15/05/2017, 

às 13:00, na sede do Juizado Especial, localizado na Avenida Otawa, nº 

1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica advertida a parte autora 

que a sua ausência ao ato, importará na extinção do processo nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-78.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000559-78.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

FERNANDO ROBERTO FELFILI - MT0003923A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 25/09/2019 Hora: 09:40 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 30 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-55.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000082-55.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT0008196A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 08/05/2019 Hora: 10:00 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 20 de fevereiro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000070-12.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

TORNEARIA E MECANICA FONSECA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO(A))

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES OAB - MT19984/O (ADVOGADO(A))

ARTUR DOS SANTOS CARVALHO OAB - MT21804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.C. PECAS E MECANICA AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000070-12.2017.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ARTUR DOS SANTOS CARVALHO - MT21804/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2019 Hora: 13:40 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 29 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000070-12.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

TORNEARIA E MECANICA FONSECA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO(A))

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES OAB - MT19984/O (ADVOGADO(A))

ARTUR DOS SANTOS CARVALHO OAB - MT21804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.C. PECAS E MECANICA AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000070-12.2017.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - MT0020970A, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2019 Hora: 13:40 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 29 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000070-12.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

TORNEARIA E MECANICA FONSECA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO(A))

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES OAB - MT19984/O (ADVOGADO(A))

ARTUR DOS SANTOS CARVALHO OAB - MT21804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.C. PECAS E MECANICA AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000070-12.2017.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - MT19984/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2019 Hora: 13:40 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 29 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-49.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIA ZENICA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000020-49.2018.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2019 Hora: 14:00 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 29 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-50.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE JANE ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000050-50.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO 

FERREIRA FREITAS - MT0019920A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 17/04/2019 Hora: 10:40 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 8 de fevereiro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-58.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000054-58.2017.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - MT0023047A, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/04/2019 Hora: 10:00 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 8 de janeiro de 2019.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-10.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MOURA MOREIRA OTICA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT23089/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCDS CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DIEGO DE OLIVEIRA MOURA OAB - 036.111.881-31 (REPRESENTANTE)

ANDRIELI MOREIRA OAB - 058.910.829-85 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000031-10.2020.8.11.0102. 

AUTOR: MOURA MOREIRA OTICA LTDA - ME REQUERIDO: CCDS 

CONFECCOES LTDA - ME VISTOS. MOURA MOREIRA ÓTICA LTDA ajuizou 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

com pedido de tutela provisória, em face de CCSD CONFECÇÕES LTDA, 

ambos qualificados nos autos. Narra a reclamante que adquiriu da 

reclamada em 17.07.2019 peças de uniforme pelo valor de R$ 570,00 

(quinhentos e setenta reais), em uma entrada e mais duas parcelas de R$ 

190,00 (cento e noventa reais). Alega que, apesar de ter efetuado o 

pagamento na forma pactuada, aos 26.12.2019 recebeu uma notificação 

extrajudicial para pagamento de um boleto com vencimento em 31.12.2019, 

o qual, caso não pagasse, seria protestado. Verbera que tentou 

solucionar a cobrança extrajudicialmente, tendo a reclamada informado 

que a situação seria apenas um mal entendido, pois a intenção da ré seria 

protestar pessoa com sobrenome semelhante da reclamante, todavia, 

menciona que, no dia 14.01.2020, ao realizar pagamentos para 

fornecedores da autora, foi surpreendida com uma restrição oriunda de 

protesto junto ao Cartório do 2º Ofício de Vera/MT, o que teria lhe 

ocasionado constrangimento. Aduz que, após consultas, tomou 

conhecimento de que a reclamada é quem efetuou a alegada negativação 

e, diante disso, requer, em sede de tutela provisória de urgência, seja 

determinada a baixa do protesto existente em nome da reclamante. Juntou 

aos autos os documentos de id 28094408 a 28094418. É o relato do 

necessário. Decido. Inicialmente, RECEBO a inicial por estar de acordo com 

os parâmetros estabelecidos em lei. Sabe-se que para a concessão de 

tutela provisória é necessário que existam elementos probatórios 

suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição 

sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303, também do CPC, segundo o qual: “Art. 303. Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Pois bem. Sobre 

a concessão da tutela provisória, desfilam os denodados Fredie Didier Jr., 

Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de 

Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, 

Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as 

Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, 

edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”: “A principal finalidade da 

tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da 

jurisdição (os efeitos da tutela)”. Serve, então, para redistribuir, em 

homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, 

conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que 

o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as 

partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela 

antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela 

provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A 

decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e 

dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). 

“Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique” (sem grifo no orginal). O Art. 300, do 

CPC, autoriza a concessão da tutela de urgência quando “houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. E, na voz de Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "Probabilidade do direito: (...) A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 
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se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória". 

Quanto ao segundo requisito, escrevem que "é preciso ler as expressões 

perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao 

perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode 

comprometer a realização imediata ou futura do direito" (Novo Código de 

Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 312/313). Feitas tais considerações, extrai-se dos autos que a 

reclamante adquiriu da reclamada alguns uniformes pelo valor de R$ 

570,00 (quinhentos e setenta reais), tendo como forma de pagamento uma 

entrada e mais duas parcelas no valor de R$ 190,00 (cento e noventa 

reais), sendo emitidos três boletos bancários, os quais, em análise 

perfunctória, foram pagos nas datas aprazadas, conforme documentos 

em id 28094412 e id 28094413. Infere-se dos autos também que a 

reclamante tentou solucionar a controvérsia extrajudicialmente, conforme 

prints de conversas anexadas em id 28094418 e, apesar disso, teve seu 

nome protestado no Cartório do 2º Ofício de Vera/MT, conforme certidão 

positiva de protesto no id 28094417. Neste cenário, em uma análise 

efêmera, típica das medidas de urgência, vislumbro a demonstração 

inequívoca dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, 

consistente na probabilidade do direito e o perigo de dano, delineados no 

art. 300 do Código de Processo Civil. Mormente porque, conforme 

supramencionado, a parte autora juntou aos autos comprovantes de 

pagamento da suposta dívida e a certidão positiva de protesto posterior 

aos pagamentos e, caso não obtenha a tutela vindicada, poderá sofrer 

prejuízos uma vez que atua no ramo do comércio. Diante disso, na inicial, a 

parte reclamante requereu a medida de urgência para determinar à 

reclamada a retirada do protesto. Requer ainda a aplicação de multa diária 

por descumprimento e a inversão do ônus da prova. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de determinar 

a expedição de OFÍCIO ao Cartório do 2º Ofício de Vera/MT para que 

promova a baixa do protesto existente em nome da reclamante com 

relação à dívida objeto da presente ação, até o julgamento de mérito. 

Postergo o pedido de inversão do ônus da prova para o momento 

oportuno. Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, 

PROMOVA-SE o necessário para realização da audiência conciliatória, 

atentando-se o Cartório para os prazos dispostos no artigo 334 e 

parágrafos, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida e 

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus respectivos advogados. Ao ser citada, a parte ré deverá ser 

cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei. Após a realização da audiência, se não 

houver acordo, REMETAM-SE os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte requerida, ABRA-SE vista à parte autora para deliberação em 15 

(quinze) dias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000251-42.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA HELENA DOS SANTOS CASA SANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000251-42.2019.8.11.0102 

Reclamante: ROSA HELENA DOS SANTOS CASA SANTA Reclamado: 

MUNICÍPIO DE VERA-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. A parte autora, servidora pública do Município de Vera/MT, 

relata que foi aprovada no concurso público nº 001/2010, realizado em 

16/01/2011 para o cargo de PROFESSOR, 40h, conforme Termo de Posse 

nº 811, datado de 02 de abril de 2012, nomeada para o cargo efetivo 

através da Portaria nº 200/2012, datado de 2 de abril de 2012 e Entrada 

em Exercício datado de 02/04/2012 e, postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se 

da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a 

defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO 

- PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, no ano da posse da Requerente no cargo de Professora, a Lei 

Municipal que regulava o Magistério local já era a Lei 460/2000,) que 

reestruturou a carreira e os vencimentos dos Professores, de modo que, 

eventuais perdas salariais já haviam sido compensadas com a 

reestruturação, e o Município de Vera, com a publicação da Lei em 2011, 

efetuou nova reestruturação do cargo, conforme verifica-se na Lei 

Municipal 953/2011 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de 

Vera-MT. A ação foi proposta passados mais de cinco anos da vigência 

da lei que reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação 

de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a 

prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 
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9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000252-27.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE COMUNELLO PAGNONCELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000252-27.2019.8.11.0102 

Reclamante: ROSANE COMUNELLO PAGNONCELLI Reclamado: MUNICÍPIO 

DE VERA/MT AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública do 

Município de Vera/MT, relata que foi aprovada no concurso público 

001/2003 para o cargo de MERENDEIRA, (Padrão 2-I),conforme Termo de 

Posse datado de 20 de outubro de 2003, nomeada para o cargo efetivo 

através da Portaria nº 329/2003, datado de 20 de outubro de 2003 e 

Entrada em Exercício datado de 20/10/2003, e postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se 

da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a 

defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO 

- PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, no ano de 2005 a Lei Complementar nº 002/2005, (Dispõe 

sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal 

de vera/MT), reestruturou o salário de todos os servidores do Município de 

Vera, posteriormente no ano de 2012, com a Lei Complementar nº 

17/2012, houve nova reestruturação de cargos dos servidores, (anexa), e 

mais uma vez, no ano de 2014, por meio de Lei Complementar 024/2014 

(anexa), atualmente vigente no Município de Vera, foram reestruturados 

todos os cargos dos servidores municipais, inclusive o cargo de 

Merendeira, sendo fixado novos parâmetros de vencimentos, e estes 

absorveram qualquer perda remuneratória dos salários que poderiam 

existir decorrentes da conversão da URV. A ação foi proposta passados 

mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000253-12.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JAMARIQUELLI CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000253-12.2019.8.11.0102 

Reclamante: ANGELA MARIA JAMARIQUELLI CASTILHO Reclamado: 

MUNICÍPIO DE VERA/MT AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora 

pública do Município de Vera/MT, relata que foi aprovada no concurso 

público n. 001/2002, realizado em 05/07/2002 para o cargo de 
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PROFESSOR PEDAGOGO, 20h, Classe B, Nível B-I, conforme Termo de 

Posse datado de 05 de julho de 2002, nomeada para o cargo efetivo 

através da Portaria n. 295/2002 datado de 05/07/2002 e Entrada em 

Exercício datado de 05/07/2002, e postula a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, no ano da posse da Requerente no cargo de Professora, a Lei 

Municipal que regulava o Magistério local já era a Lei 460/2000, (cópia 

anexa), a qual, reestruturou a carreira e os vencimentos dos Professores, 

de modo que, eventuais perdas salariais já haviam sido compensadas com 

a reestruturação, e o Município de Vera, com a publicação da Lei em 

2011,efetuou nova reestruturação do cargo, conforme verifica-se na Lei 

Municipal 953/2011 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de 

Vera – MT, tendo sido demonstrado que a carreira de Professor passou 

por várias reestruturações até a data posse da Requerente, no ano de 

2002, sendo fixado novos parâmetros de vencimentos, e estes 

absorveram qualquer perda remuneratória dos salários que poderiam 

existir decorrentes da conversão da URV. A ação foi proposta passados 

mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o a rtigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000259-19.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DE CARVALHO SIMPHRONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000259-19.2019.8.11.0102 

Reclamante: EDINEI CARVALHO SIMPHRONIO Reclamado: MUNICÍPIO DE 

VERA/MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A 

parte autora, servidor público do Município de Vera/MT, relata que foi 

aprovado no concurso público nº 001/2001, realizado em 14/10/2001 para 

o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 40h, Classe B, Nível 

1,conforme Termo de Posse datado de 14 de fevereiro de 2002, nomeado 

para o cargo efetivo através da Portaria nº 161/2002, datado de 14 de 

fevereiro de 2002 e Termo de Entrada em Exercício datado de 14/02/2002, 

e postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Vera, com a publicação da Lei em 2011,efetuou nova reestruturação do 

cargo, conforme verifica-se na Lei Municipal 953/2011 que dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da 

Educação Básica do Município de Vera – MT, tendo sido demonstrado que 

a carreira de Professor passou por várias reestruturações até a data 

posse da Requerente, no ano de 2002, sendo fixado novos parâmetros de 
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vencimentos, e estes absorveram qualquer perda remuneratória dos 

salários que poderiam existir decorrentes da conversão da URV. A ação 

foi proposta passados mais de cinco anos da vigência da lei que 

reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo nº 1000013-57.2018.8.11.0102 

Reclamante: Ana Mariléia da Silva Miranda Reclamada: Iuni Educacional - 

Unic Sinop Aeroporto Ltda., Iuni Educacional S.A. - (UNIC EDUCACIONAL 

LTDA) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA LIMINAR C/C DANOS MORAIS Visto etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. DA IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO Nesta perspectiva, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão defiro/ratifico nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 6º, VIII. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR C/C DANOS MORAIS, proposta por 

ANA MARILEIA DA SILVA MIRANDA em face de UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA. e IUNI EDUCACIONAL LTDA Aduz a autora que frequenta o curso 

de psicologia, no período noturno, na instituição de ensino UNIC Sinop 

Aeroporto, mantida pelo grupo IUNI Educacional S/A, desde 2013, sendo 

que possuiu 50% da mensalidade paga pelo Programa de Financiamento 

Estudantil FIES, 30% de desconto por ser aluno de cidade distinta, 

realizando o pagamento do saldo remanescente no montante de 20%. 

Relata que em decorrência de sua gravidez e licença-maternidade, cursou 

poucas disciplinas no período de 2016/2 e nenhuma disciplina no período 

de 2017/1, sendo que por tal razão, possui um crédito junto a instituição no 

montante de R$ 8.041,78 (oito mil quarenta e um reais e setenta e oito 

centavos), considerando que durando este período foram realizados os 

repasses do financiamento estudantil. Aduz que muito embora não tenha 

cursado nenhuma disciplina no período de 2017/1, lhe foi cobrado o valor 

da rematrícula, bem como das mensalidades do período mencionado, 

sendo que diante da existência do crédito junto a instituição oriundos do 

FIES, propôs o abatimento do débito, o que foi aceito pela instituição de 

ensino. Ocorre que no início do presente ano letivo (2018), ao dirigir-se à 

instituição verificou que os débitos do mês de abril a dezembro de 2017 

permanecem em aberto, o que impossibilita a matrícula da requerente no 9º 

semestre do curso de psicologia, bem como de realizar as atividades 

curriculares. Ainda, alega que em razão da cobrança de créditos 

indevidos, já convencionados na instituição, a requerente teve seu nome 

inserido no cadastro de inadimplentes. Diante da impossibilidade de sanar 

a lide amigavelmente, requereu a autora concessão da tutela antecipada 

para o fim de determinar a instituição a realização de sua matrícula no 9º 

semestre de psicologia, período noturno, restituindo os prazos para 

realização das atividades, provas e trabalhos, expirados do ambiente 

virtual, bem como do presencial. No mérito, requereu sejam compensados 

os valores devidos junto ao crédito existente na instituição, e restituídos 
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os valores remanescentes dos créditos do FIES, bem como estornada a 

cobrança da “taxa de serviços educacionais”, e retirado o nome da 

requerente do cadastro de inadimplentes. Por fim, pleiteou a condenação 

em danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais). Com efeito, 

caracterizou evidências probatórias da relação jurídica entre as partes, 

pois a requerente juntou aos autos cópias de sua situação escolar, bem 

como do aditamento do FIES para o período letivo 2018/1, extrato do 

financiamento emitido pela instituição, além de cópias da proposta de 

acordo realizada pela faculdade e as mensagens por telefone celular, 

circunstâncias que contribuem para a caracterização do direito invocado 

na petição inicial. Desta feita, que por esse juízo foi DEFERIDA a 

antecipação de tutela, e determinada a parte ré que realize, imediatamente, 

a matrícula da requerente, no 9º semestre/2018 de psicologia, no período 

noturno, devendo ainda reestabelecer, eventuais, prazos de atividades, 

provas e trabalhos, no ambiente virtual e presencial, não realizados pela 

autora ante a ausência de regularização da matrícula. E no caso de 

descumprimento da medida, foi FIXADA a multa diária no valor de R$ 

100,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Continua que 

tentou resolver a situação amigavelmente e diversas oportunidades 

solicitou a o que aqui explicitado ao sentir deste juízo, conforme faz prova, 

as várias mensagens anexas, e faz negativa dos débitos, e ingressou 

com a presente, requerendo declaração de inexistência dos débitos, 

antecipação de tutela, danos morais e procedência da ação. A Reclamada 

apresentou Defesa contestando os fatos, mas com nome, documentos 

diversos e de pessoa estranha a lide, tendo a Autora apresentado 

impugnação em contraposição a contestação apresentada. Através do 

petitório ID n.º 12915597, ficou demonstrada pela Reclamada o 

cumprimento da medida liminar concedida. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo a Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte Reclamada alega 

a existência de relação negocial entre as partes, a efetiva prestação de 

seus serviços e que não praticou ato ilícito algum, não podendo ser 

condenada por danos morais, aja vista que a inclusão reclamada, se trata 

do regular exercício de seu direito. Em 01/2017 ficou devidamente 

comprovado pela inércia da ré que a autora em razão de sua gravidez não 

cursou, ao passo que a ré recebeu os valores, devendo ser restituído a 

Autora o valor remanescente dos créditos do FIES. Neste contexto, 

caberia à parte reclamada comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar a licitude da cobrança a 

Reclamante, o que não fez, sobretudo por ter trazido defesa genérica, e 

não comprova de maneira eficaz a legalidade da sua cobrança e 

negativação da autora. Constatada a falha na prestação do serviço 

torna-se evidente surgindo para a reclamada à responsabilidade objetiva 

prevista no art. 14 do CDC. Saliento que, não há provas suficientes nos 

autos que comprovam as articulações fático-jurídicas invocadas pela 

parte reclamada, de modo que a produção probatória que lhe incumbiria 

não foi realizada, desatendendo o disposto no inciso II, do artigo 373, do 

Código de Processo Civil, senão vejamos: “Art. 373”. O ônus da prova 

incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Dessa maneira, verificada a existência do 

dano, do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da 

reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pela reclamada culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Portanto, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação infraconstitucional, 

via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.” E, também, o 

artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos.” Analisando os autos, verifico que a parte Autora 

logrou êxito ao demonstrar a patente falha na prestação de serviços 

através dos documentos anexados, e que a situação posta ao sentir 

deste juízo, provavelmente ocorreu sim, na forma narrada na exordial, 

tendo a Reclamada oportunizada e não comprovado a contratação 

realizada. Logo, a parte ré não trouxe prova alguma de suas articulações 

fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.” Ainda sob a égide da Lei nº 

8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do 

CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia a 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR acerca de argumentos, documentos e plausibilidade pela 

legalidade da cobrança efetuada, o que não fez, criando em seu desfavor 

obrigação de indenizar. Pois bem. Concernente ao mérito da demanda, 

analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como as 

afirmações das partes litigantes, ficou demonstrado nos autos à má 

prestação do serviço em desfavor da parte reclamante. Imperioso 

destacar que, o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa 

pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, 

em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever 

de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade 

com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, 

senão vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, 

de regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de 

causalidade. Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por 

DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). Subsiste, pois, o 

dever da Reclamada indenizar a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a 

indenização por dano moral atendendo os princípios da razoabilidade, da 

capacidade econômica da reclamada e da exemplaridade. Sobre este 

tema, diga-se ainda que deva atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do 

atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o 

magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral 

“levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a 

gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 
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Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Desta feita, tenho que a 

Requerida prejudicou a Autora, devendo assim responder pelas 

consequências, qual seja, obter o ressarcimento do valor pago, sendo 

certo que no período 01/2017 ficou devidamente comprovado pela inércia 

da ré que a autora em razão de sua gravidez não cursou, ao passo que a 

Reclamada recebeu os valores, e na forma preconizada pelo Código de 

Defesa do Consumidor, deve ser compelida a indenizar a parte por 

eventuais danos experimentados de forma injusta, tanto material, bem 

como a indenização pelos danos morais. Logo, conclui-se que o prejuízo 

moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa soma 

que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal da ofendida, exigindo-se 

a um só tempo, prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho 

como razoável o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que 

certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à 

Reclamada. Portanto, e por tudo mais que dos autos consta, Julgo 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para: I – DETERMINAR a Reclamada a 

compensação do débito da Autora, concernente aos meses 

compreendidos de abril a dezembro de 2017, como base o valor original, 

sem cobrança/incidência de juros, valor de R$ 3.356,46, no crédito oriundo 

do FIES, no valor de R$ 8.041,78; II- CONDENAR a ré a restituir a autora o 

valor de R$ 4.685,32, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% por 

cento ao mês a partir do recebimento dos valores, bem como ser efetuado 

o estorno do valor de R$ 682,51 sem incidência de juros referente a 

cobrança da taxa de serviços educacionais FIES datado de 10/07/2017; III 

– CONDENAR a Reclamada a indenizar a Requerente pelos danos morais 

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais 

de 1% a partir da citação; IV- DETERMINAR a ré que se proceda a baixa 

definitiva nos órgãos de proteção ao crédito do nome da autora referente 

a dívida discutida nos autos, tornando definitiva a liminar concedida. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ 

DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahim

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000250-57.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI FORTUNATO MATHIAS STANAZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000250-57.2019.8.11.0102 

Reclamante: NOEMI FORTUNATO MATHIAS STANAZIO Reclamado: 

MUNICÍPIO DE VERA-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. A parte autora, servidora pública do Município de Vera/MT, 

relata que foi aprovada no concurso no concurso público nº 001/2009, 

realizado em 17/01/2010 para o cargo de PROFESSOR PEDAGOGO, 20h, 

conforme Termo de Posse Nº 686, datado de 18 de fevereiro de 2010, 

nomeada para o cargo efetivo através da Portaria nº 097/2010, datado de 

18 de fevereiro de 2010 e Entrada em Exercício datado de 18/02/2010 e, 

postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, no ano da 

posse da Requerente no cargo de Professora, a Lei Municipal que 

regulava o Magistério local já era a Lei 460/2000, a qual, reestruturou a 

carreira e os vencimentos dos Professores, de modo que, eventuais 

perdas salariais já haviam sido compensadas com a reestruturação, e o 

Município de Vera, com a publicação da Lei em 2011,efetuou nova 

reestruturação do cargo, conforme verifica-se na Lei Municipal 953/2011 

que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos 

Profissionais da Educação Básica do Município de Vera – MT. A ação foi 

proposta passados mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou 

a carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o 

entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início 

do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das 

Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração 

do RE 561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a 

vigência da Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento 

da presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 
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Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000256-64.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRA ANDREIA DA SILVA OLIVOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000256-64.2019.8.11.0102 

Reclamante: ALEXSSANDRA ANDREIA DA SILVA OLIVOTO Reclamado: 

MUNICÍPIO DE VERA/MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. A parte autora, servidora pública do Município de Vera/MT, 

relata que foi aprovada no concurso público nº 001/2009, realizado em 

17/01/2010 para o cargo de PROFESSOR PEDAGOGO 20h, conforme 

Termo de Posse nº 689 datado de 18 de fevereiro de 2010, nomeada para 

o cargo efetivo através da Portaria n. 096/2010 datado de 18 de fevereiro 

de 2010 e, posteriormente, aprovado no concurso público n. 001/2010 

realizado em 16/01/2011, para o cargo de PROFESSOR PEDAGOGO 20h, 

conforme Termo de Posse n. 812 datado de 02 de abril de 2012, nomeada 

para o cargo efetivo através da Portaria n. 201/2012 datado de 2 de abril 

de 2012 e Entrada em Exercício datado de 02/04/2012 e, postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, no ano da posse da Requerente no cargo 

de Professora, a Lei Municipal que regulava o Magistério local já era a Lei 

460/2000, a qual, reestruturou a carreira e os vencimentos dos 

Professores, de modo que, eventuais perdas salariais já haviam sido 

compensadas com a reestruturação, e o Município de Vera, com a 

publicação da Lei em 2011,efetuou nova reestruturação do cargo, 

conforme verifica-se na Lei Municipal 953/2011 que dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da 

Educação Básica do Município de Vera – MT. A ação foi proposta 

passados mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a 

carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o 

entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início 

do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das 

Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração 

do RE 561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a 

vigência da Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento 

da presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000261-86.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA VENTURA PORFIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))
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MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000261-86.2019.8.11.0102 

Reclamante: ELZA VENTURA PORFIRIO SCHUSTER Reclamado: MUNICÍPIO 

DE VERA/MT AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública do 

Município de Vera/MT, relata que foi aprovada no concurso nº 001/2001, 

realizado em 14/10/2001 para o cargo de PROFESSOR, 40h, Classe B, 

Nível 1,conforme Termo de Posse datado de 14 de fevereiro de 2002, 

nomeada para o cargo efetivo através da Portaria nº 144/2002, datado de 

14 de fevereiro de 2002 e Entrada em Exercício datado de 14/02/2002, e 

postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 565 de 569



propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, no ano da 

posse da Requerente no cargo de Professora, a Lei Municipal que 

regulava o Magistério local já era a Lei 460/2000, que reestruturou a 

carreira e os vencimentos dos Professores, de modo que, eventuais 

perdas salariais já haviam sido compensadas com a reestruturação, e o 

Município de Vera, com a publicação da Lei em 2011,efetuou nova 

reestruturação do cargo, conforme verifica-se na Lei Municipal 953/2011 

que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos 

Profissionais da Educação Básica do Município de Vera – MT, tendo sido 

demonstrado que a carreira de Professor passou por várias 

reestruturações até a data posse da Requerente, no ano de 2002, sendo 

fixado novos parâmetros de vencimentos, e estes absorveram qualquer 

perda remuneratória dos salários que poderiam existir decorrentes da 

conversão da URV. A ação foi proposta passados mais de cinco anos da 

vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000262-71.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000262-71.2019.8.11.0102 

Reclamante: FABIANA DE LIMA DIAS Reclamado: MUNICÍPIO DE VERA/MT 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública do Município de 

Vera/MT, relata que foi aprovada no concurso nº 001/2002, realizado em 

16 de julho de 2002 para o cargo de PROFESSOR MAGISTÉRIO, 20h, 

Padrão A-1, conforme Termo de Posse datado de 03 de fevereiro de 2003, 

nomeada para o cargo efetivo através da Portaria nº 139/2003, datado de 

03 de fevereiro de 2003 e Entrada em Exercício datado de 03/02/2003 e, 

posteriormente foi aprovada no concurso público nº 001/2003 para o 

cargo de PROFESSOR MAGISTÉRIO, 20h, Padrão A-1, conforme Termo de 

Posse datado de 17 de setembro de 2003, nomeada para o cargo efetivo 

através da Portaria nº 308/2003, datado de 17 de setembro de 2003 e 

Entrada em Exercício datado de 17/09/2003, e postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se 

da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a 

defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO 

- PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, no ano da posse da Requerente no cargo de Professora, a Lei 

Municipal que regulava o Magistério local já era a Lei 460/2000, que 

reestruturou a carreira e os vencimentos dos Professores, de modo que, 

eventuais perdas salariais já haviam sido compensadas com a 

reestruturação, e o Município de Vera, com a publicação da Lei em 

2011,efetuou nova reestruturação do cargo, conforme verifica-se na Lei 

Municipal 953/2011 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargos, 
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Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de 

Vera – MT, tendo sido demonstrado que a carreira de Professor passou 

por várias reestruturações até a data posse da Requerente, no ano de 

2003, sendo fixado novos parâmetros de vencimentos, e estes 

absorveram qualquer perda remuneratória dos salários que poderiam 

existir decorrentes da conversão da URV. A ação foi proposta passados 

mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000255-79.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000255-79.2019.8.11.0102 

Reclamante: CRISTINA ALVES DOS SANTOS Reclamado: MUNICÍPIO DE 

VERA-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A 

parte autora, servidora pública do Município de Vera/MT, relata que foi 

aprovada no concurso público nº 001/2009, realizado em 17/01/2010 para 

o cargo de ZELADOR, 40h, conforme Termo de Posse nº 805, datado de 

15 de fevereiro de 2012, nomeada para o cargo efetivo através da 

Portaria nº 133/2012, datado de 15 de fevereiro de 2012 e Entrada em 

Exercício datado de 15/02/2012 e, postula a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. 

Entrementes que no ano da posse da Requerente no cargo de Zeladora, a 

Lei Municipal que regulava o cargo local já era a Lei 002/2005, a qual, criou 

novos cargos, bem como reestruturou os já existentes, sendo que, 

eventuais perdas salariais já haviam sido compensadas com a 

reestruturação. No caso dos autos, em 2012, no ano da posse da 

Requerente, houve nova reestruturação do cargo, conforme verifica-se 

na Lei Complementar 017/2012 que Dispõe sobre o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Vera, e no ano de 

2014, por meio de Lei Complementar 024/2014,atualmente vigente no 

Município de Vera, foram reestruturados todos os cargos dos servidores 

municipais, inclusive o cargo de Zelador. A ação foi proposta passados 

mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 
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ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-70.2013.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

T J T SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO R. NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Vistos etc. Compulsando detidamente os autos, verifico a existências das 

seguintes irregularidade: 1- Ausência de citação do requerido no 

processo de conhecimento. Conforme se extrai do termo de audiência 

(Id.5653336), bem como do AR (Id. 5653327), o requerido não foi 

devidamente citado para comparecer à audiência de conciliação. 2- A 

informação de composição juntada no Id. 5653400 não trouxe o termo de 

acordo assinado pelas partes, de modo que sua homologação (Id. 

5653405) deve ser anulada. 3- Demais disso, não houve intimação do 

requerido acerca da homologação do acordo, motivo pelo qual sua 

execução passa a ser nula. Diante do exposto, acolho os embargos de 

declaração aviado pelo demandado, por conseguinte, CHAMO O FEITO À 

ORDEM para anular todos atos praticados após a audiência de 

conciliação. Assim, designe-se nova audiência de conciliação, citando o 

requerido, bem como intimando o requerente à comparecerem à 

solenidade. Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

 

PORTARIA nº 11/2020 
 

O Doutor CARLOS AUGUSTO FERRARI, Juiz de Direito Diretor 
do Fórum em Substituição Legal desta Comarca de Barra do 

Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc... 

 
CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às 

determinações da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de 

Plantão Judiciário no Estado de Mato Grosso; 
 

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, do Regimento Interno do 

JUVAM – Juizado Volante Ambiental, datado de 2.7.2012; 
 

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

17/2019/CM, de 2.9.2019, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 
 

RESOLVE: 

 
Art. 1º - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE PLANTÃO 

para o mês de FEVEREIRO de 2020, integrada pelos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, 

para atender ao Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças e no Plantão Regional do 

Polo IX, que será iniciado após o encerramento do horário do expediente das sextas-feiras e/ou vésperas 
de feriados e terá seu término no início do expediente do horário de expediente do primeiro dia útil 

subsequente: 

 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 1º e 2 de FEVEREIRO de 2020 

Juiz (a): 
ALEXANDRE MEINBERG CEROY 

Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefones: (66) 3402-4400 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 3 a 7 de FEVEREIRO de 2020 

Juiz (a): 
MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE 

Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefone: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

STÉPHANO BRITO 

Fone: (65) 99622-0088                            

Período: 

1º.2.20   à   7.2.20 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: 
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 

Fone: (66) 99988-1848 e 99222-1885 

Período: 

1º.2.20   à   7.2.20 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 8 e 9 de FEVEREIRO de 2020 

Juiz (a): 
CARLOS AUGUSTO FERRARI 

Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefone: (66) 3402-4400 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 10 a 14 de FEVEREIRO de 2020 

Juiz (a): 
MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 

Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefones: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

 

VANESSA FARIA DE FREITAS 

Fone: (66) 98458-0580                            

Período: 

7.2.20   à   14.2.20 

Celular do Plantão: 
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 (66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: 
JULIO CÉSAR GONTIJO 

Fones: (66) 99234-7188 

Período: 

7.2.20   à   14.2.20 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 15 e 16 de FEVEREIRO de 2020 

Juiz (a): 
MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 

Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefones: (66) 3402-4400 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 17 a 21 de FEVEREIRO de 2020 

Juiz (a): 
ALEXANDRE MEINBERG CEROY 

Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefones: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

EDINALVA LAURENÇO PEREIRA 

Fone: (66) 99214-7929                            

Período: 

14.2.20   à   21.2.20 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: 
DARLEY CHAVES 

Fone: (66) 99988-7755 

Período: 

14.2.20   à   21.2.20 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 22, 23, 24 e 25 de FEVEREIRO de 2020 

Juiz (a): 

FERNANDO DA FÔNSECA MELO 

Juiz da Vara Especializada dos Juizados Especiais  

da Comarca de Barra do Garças – MT  

Telefones: (66) 3402-4400 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: Dias 26, 27 e 28 de FEVEREIRO de 2020 

Juiz (a): 
CARLOS AUGUSTO FERRARI 

Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefone: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

WAGNO CARVALHO DE BRITO 
Fone: (66) 99601-1974                            

Período: 

21.2.20   à   28.2.20 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: 
UGO MARIANO DE SOUZA 
Fone: (66) 99988-1452 

Período: 

21.2.20   à   28.2.20 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dia 29 de FEVEREIRO de 2020 

Juiz (a): 
MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE 

Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefone: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ  

Fone: (62) 98162-8058                            

Período: 

28.2.20   à   29.2.20 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: 
JORGE LUIZ DE MOURA 

Fone: (66) 99205-2624 

Período: 

28.2.20   à   29.2.20 

 

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão 

Judiciário, deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia 
útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, encaminhando a Ata do Plantão à Central de 

Administração (Cap. 1, Seção 7, item 1.7.11 – CNGC). 

 
Art. 3º - O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário 

final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário do 

expediente do primeiro dia útil subsequente, enquanto que o plantão semanal terá início após o 

encerramento do expediente forense (19h-MT) do primeiro dia útil da semana, encerrando-se no início 
do expediente do próximo dia útil (12h-MT), assim sucessivamente.  
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Art. 4º - O Oficial de Justiça de Plantão nos finais de semana e 

feriados, responderá também pelas eventuais ocorrências, quando ao receber denúncia ou informação da 

existência de conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente. 

 

Art. 5º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, à Coordenadoria Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados, 

aos senhores Magistrados, Ministério Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 
Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar, com ciência pessoal aos servidores escalados. 

 

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 

Barra do Garças, 17 de janeiro de 2020. 

 

CARLOS AUGUSTO FERRARI 

                                             JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

                                                         EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CLÁUDIA 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES PARA A 

COMARCA DE CLÁUDIA-MT 

 

EDITAL N.º 01/2020-CLA 

 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO THATIANA DOS SANTOS, no uso de 
suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº. 9.099/95 de 26 de setembro de 1995, Lei 

Complementar Estadual nº. 270/2007, de 02 de abril de 2007, Provimento n.º 040/2008/CM, de 19 de 

novembro de 2008, Provimento nº. 15/2016-CM de 12 de julho de 2016 e alterações posteriores, torna 

pública a abertura do Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores conforme a oferta de 
vagas relacionadas no Anexo I deste Edital, mediante as seguintes condições:  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1. O processo seletivo será regido por este Edital, promovido pelo Juiz Diretor do Fórum com o 

auxílio da Comissão designada para realização do processo seletivo, mediante Portaria. 

1.2. O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o exercício da função de conciliador 

do Juizado Especial Cível e/ou Criminal, Vara Única da Comarca de CLÁUDIA e far-se-á mediante 
prévia inscrição, que os habilitará a se submeterem à prova de múltipla escolha.  

1.3. É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até terceiro grau inclusive, de Magistrado ou de Servidor investido em cargo de direção, 
chefia ou assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução n. 07/2005 do Conselho 

Nacional de Justiça.  

1.4. Os Conciliadores são particulares que colaboram com o Judiciário na condição de Auxiliares da 
Justiça, prestando serviço público relevante, sem vínculo empregatício e responderão pelas 

contribuições previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, fazer prova da regularidade junto 

ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 

2. DAS VAGAS  

2.1. A seleção visa à formação do cadastro de reserva e ao credenciamento de Conciliadores do 

Juizado Especial Cível e/ou Criminal, Vara Única, e de outras que vierem a surgir até a validade da 
seleção.  

2.2. Os conciliadores aprovados no presente teste seletivo e que ficarem para o cadastro de reserva 

serão credenciados para eventual vaga que surgir nos Juizados Especiais Cíveis e/ou Criminais ou 

Vara Única. 
 

3. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

3.1. As pessoas com deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, pelo 
Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999; pelo art. 17, § 5º, da Lei n. 11.788/08, pelo § 2º do 

art. 8º da Lei Complementar n. 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, 

pelo art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002 e enunciado administrativo do 
Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 2008100000018125, poderão, nos termos 

do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas previstas e das que surgirem dentro do 

prazo de validade do processo seletivo.  

3.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionário, igual 
ou superior a 0,7, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.  

3.3. Sem prejuízo do disposto no subitem 3.1, para efeito de reserva de vaga serão consideradas 

pessoas com deficiência os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde 
que compatíveis com as atribuições a serem desenvolvidas:  

Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
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deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não incapacitem ao 

desempenho das funções.  

Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e um) decibéis (dB) ou mais, 

aferida por audiograma nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz.  
Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho com 

a melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, 

com a melhor correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo visual em ambos 
os olhos for igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou a ocorrência simultânea de quaisquer 

condições anteriores.  

3.4. Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição no Processo Seletivo, aquele 
com deficiência deverão, no ato da inscrição:  

3.4.1. Em campo próprio do formulário de inscrição, declarar a opção por concorrer às vagas 

destinadas a pessoas com deficiência, bem como encaminhar para o Departamento responsável 

atestado médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o grau ou o nível do 
qual o deficiente é portador, a CID (Classificação Internacional de Doenças) e a provável causa dessa 

deficiência;  

3.4.2. Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser incompatível com o exercício das 
atribuições legais a serem desenvolvidas.  

3.5. Os documentos previstos nos subitens 3.4.1 e 3.4.2 deverão ser encaminhados pelo candidato 

portador de deficiência para o correio eletrônico ou entregues diretamente ao Setor responsável até o 

último dia previsto para inscrição.  
3.6. O não encaminhamento de qualquer um dos documentos especificados no subitem 3.4.1 e 3.4.2 

implicará o indeferimento do pedido de inscrição, passando o candidato, automaticamente, a concorrer 

às vagas com os demais inscritos não portadores de deficiência, desde que preenchidos os demais 
requisitos previstos neste edital.  

3.7. O candidato pessoa com deficiência que necessitar de condição especial para a realização da prova 

deverá informar na ficha de inscrição, especificando o tipo de necessidade. Se não o fizer, seja qual for 
o motivo alegado, realizará a prova nas condições propiciadas aos demais candidatos.  

3.8. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e 

razoabilidade.  

3.9. O atestado médico terá validade somente para este Processo Seletivo, e não será devolvido, assim 
como não será fornecida cópia desse documento.  

3.10. O candidato pessoa com deficiência participará do Processo Seletivo em igualdade de condições 

com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das 
provas.  

3.11. O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD) ficará submetido à mesma 

nota mínima exigida aos demais candidatos para aprovação.  

3.12. As vagas não preenchidas, reservadas às pessoas com deficiência (PCD), serão aproveitadas 
pelos demais candidatos aprovados, em estrita observância à ordem de classificação no Processo 

Seletivo.  

3.13. A classificação de candidatos pessoas com deficiência obedecerá aos mesmos critérios adotados 
para os demais candidatos.  

3.14. A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo, a 

primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e, a segunda, 
somente a pontuação desses últimos, os quais serão chamados na ordem das vagas a eles reservadas, 

em face da classificação obtida, conforme dispõe, o art. 21, § 1º, da Lei Complementar Estadual 

114/2002.  

3.15. O candidato pessoa com deficiência, se classificado, será, antes de sua nomeação, submetido à 
avaliação por equipe multiprofissional indicada pelo Tribunal de Justiça e/ou Comissão de Apoio do 

Processo Seletivo, na forma do disposto no art. 43 do Decreto n. 3.298, de 20-1-1999, que verificará 

sua qualificação como pessoa com deficiência, bem como o seu grau de capacidade para o exercício 
das atribuições legais.  

3.16. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo seguirá a orientação da equipe multiprofissional, de 

forma terminativa, sobre a qualificação do candidato portador de deficiência e sobre a compatibilidade 
da deficiência com as atribuições.  
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3.17. A data de comparecimento do candidato pessoa com deficiência aprovado perante a equipe 

multiprofissional será definida em edital próprio, momento em que deverá apresentar os documentos 

originais previstos nos subitens 3.4.1 e 3.4.2. 

3.18. Caso o candidato tenha seu pedido de inscrição como pessoa com deficiência indeferido, passará 
a concorrer juntamente com os demais candidatos, observada a rigorosa ordem de classificação, não 

cabendo recurso dessa decisão.  

3.19. A pessoa com deficiência que, no ato desta inscrição, não declarar esta condição não poderá 
interpor recurso em favor de sua situação.  

 

4. DA RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS  
4.1. Em cumprimento ao disposto nos artigos 2.º e 3º da Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, será reservado aos candidatos Negros o percentual de 20% (vinte por 

cento) das vagas oferecidas.  

4.2. A reserva de vagas de que trata o subitem anterior será aplicada sempre que o número de vagas 
oferecidas for igual ou superior a 3 (três).  

4.3. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 4.1 deste Edital resulte em número 

fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou 
maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso 

de fração menor que 0,5 (cinco décimos), em conformidade com o que estabelece o § 2º do Art. 2º da 

Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça.  

4.4. Poderão concorrer às vagas ou ao Cadastro de Reserva, ambos destinados aos candidatos Negros, 
somente aqueles que, no ato da inscrição, se autodeclararem pretos ou pardos, conforme o quesito cor 

ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e optarem por 

concorrer a essas vagas. 
 4.5. A autodeclaração referida no subitem anterior deverá ser feita pelo candidato no ato da inscrição, 

preenchendo campo apropriado do Requerimento de Inscrição e terá validade somente para este 

processo seletivo.  
4.6. Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do processo seletivo e, se houver 

sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua contratação, após procedimento administrativo em que 

lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

4.7. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas 
destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo.  

4.8. Além das vagas referidas no subitem anterior, os candidatos Negros poderão optar por concorrer 

às vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PCD), se atenderem a essa condição, de acordo com 
sua classificação no processo seletivo.  

4.9. Os candidatos Negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência não 

serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas a candidatos Negros.  

4.10. Os candidatos Negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às Pessoas com Deficiência 
(PCD), convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão manifestar opção por 

uma delas.  

4.11. Em caso de desistência de candidato Negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida 
pelo candidato Negro posteriormente classificado. Disponibilizado - 13/09/2018 Diario da Justiça 

Eletrônico - MT Ed. n.10337 Caderno de Anexos - 5 de 22  

4.12. Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam 
ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e 

serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no 

concurso. 

4.13. A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de ordem de classificação, de 
alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número 

de vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros.  

 

5. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO 

5.1. De acordo com o estabelecido nas Leis nº 13.140/2015 (Lei de Mediação) e nº 9.099/95 (Lei dos 

Juizados Especiais), na Resolução nº 125/2010-CNJ, na Lei Complementar Estadual n. 270/2007 e 
suas alterações posteriores, e nos Provimentos n.º 040/2008-CM e 15/2016-CM, no ato do 

credenciamento os candidatos deverão atender as seguintes exigências:  
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a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 

amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de 

gozo de direitos políticos, nos termos do artigo 12, §1º, da Constituição da República 

Federativa do Brasil; 
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;  

c) Ser bacharel ou acadêmico de Direito, regularmente matriculado em Universidade ou 

Faculdade Pública ou Particular, com curso autorizado ou reconhecido pelo Ministério da 
Educação, a partir do 3º ano ou 5º semestre;  

d) Ter idade mínima de 18 anos;  

e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em ação de natureza cível;  
f) Não ter processo em andamento na unidade judiciária da Comarca onde pretenda exercer a 

função e perante os Juizados Especiais, durante o período de credenciamento;  

g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias;  

h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade associativa. 
i) Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da Comarca ou termo dela, 

bem como do risco de comprometimento ou necessidade do serviço judiciário, poderá ser 

dispensado o requisito do item c.  

 

6. DA REMUNERAÇÃO  

6.1. O Conciliador será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, pelas suas 

atuações em favor do Estado, observando-se o teto máximo correspondente ao subsídio do cargo 
efetivo de Técnico Judiciário, previsto na Classe A, Nível I, obedecendo-se à seguinte escala 

pecuniária, de acordo com o movimento forense da Unidade:  

 
 

 

Audiências designadas 

para o conciliador no mês 

 

Valor do abono por audiência com:  
 

Presença das partes, com 

conciliação positiva  

Presença das partes, sem 

conciliação positiva 

Ausência do autor, do réu ou 

de ambos, devidamente citados 

e/ou intimados 

Até 50 0,85 UPF/MT 0,65 UPF/MT 0,25 UPF/MT 

De 51 a 100 0,5 UPF/MT 0,35 UPF/MT 0,22 UPF/MT 

De 101 a 150 0,5 UPF/MT 0,25 UPF/MT 0,19 UPF/MT 

Acima de 150 0,5 UPF/MT 0,2 UPF/MT 0,17 UPF/MT 

 

6.2. Somente serão remunerados os atos praticados após o credenciamento, sendo vedado, em 

qualquer caso, pagamento retroativo.  
6.3. Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se permitindo a cumulação, 

quando se tenha ultrapassado o referido teto.  

6.4. O candidato declarar-se-á ciente e de acordo com a sistemática de avaliação do desempenho 
qualitativo e quantitativo estabelecido no artigo 15-A, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007, incluído pela Lei Complementar Estadual nº 513/2013.  

 

7. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO  

7.1. São atribuições do Conciliador:  

a) Abrir e conduzir a sessão de conciliação, sob a orientação do Juiz Togado ou do Juiz Leigo, e 

aplicar as técnicas de conciliação e mediação visando restabelecer a comunicação e promover 
o entendimento entre as partes;  

b) Verificar qual é o método adequado para solução do conflito apresentado e realizar desde 

logo, a conciliação, se for o caso, ou recomendar outro método, como a mediação ou 
arbitragem;  

c) Redigir os termos de acordo, submetendo-os à homologação do(a) magistrado(a) competente;  

d) Certificar os atos ocorridos na audiência de conciliação, redigindo as atas das sessões que 

tenha realizado;  
e) Tomar por termo os requerimentos formulados pelas partes na audiência de conciliação;  

f) Preencher o relatório, a certidão de produtividade e encaminhar ao gestor judiciário, para 

certificar, e ao magistrado para atestar.  
7.2. São deveres do Conciliador:  
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a) Observar rigorosamente os princípios estabelecidos no Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015, art. 166), na Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015, art. 2º) e no Código de Ética 

de Conciliadores e Mediadores Judiciais (Anexo III da Resolução nº 125/2010 do CNJ);  

b) Aplicar as técnicas de conciliação e mediação nas quais for treinado, visando restabelecer a 
comunicação e promover o entendimento entre as partes (art. 2º, do Provimento nº 15/2016-

CM);  

c) Assegurar às partes igualdade de tratamento;  
d) Não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição;  

e) Manter rígido controle dos processos em seu poder;  

f) Não exceder, injustificadamente, os prazos para submeter os acordos à homologação do(a) 
magistrado(a);  

g) Comparecer, pontualmente, no horário de início das sessões de conciliação e não se ausentar, 

injustificadamente, antes de seu término;  

h) Agir sob a orientação do (a)magistrado(a);  
i) Tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério Público, 

Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da Justiça;  

j) Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;  
k) Utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário;  

l) Não advogar perante a unidade em que atuar como conciliador, durante o período do 

credenciamento;  

m) Frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de Justiça.  

 

8. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

8.1. A inscrição do candidato implicará na completa ciência e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá ser alegada qualquer espécie de 

desconhecimento.  

8.2. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, exclusivamente, (indicar a forma da 
inscrição, que poderá ser no endereço do Fórum ou por meio eletrônico), no período de 23/01/2020 a 

05/02/2020, no horário das 13h às 18h, mediante preenchimento do formulário constante do 

Anexo I, disponibilizado no site do Tribunal (www.tjmt.jus.br – serviços – credenciamento).  

8.3. O pedido de inscrição será dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste Seletivo, 
podendo ser realizadas pessoalmente, ou por meio de um procurador devidamente habilitado, ou, 

também, pelo correio, hipótese em que será considerada como data da inscrição aquela constante do 

carimbo de postagem dos correios.  
8.4. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local da 

realização das provas.  

8.5. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 

cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de excluir do Processo Seletivo 
aquele que preenchê-la com dados incorretos e o que prestar informações inverídicas, ainda que o fato 

seja constatado posteriormente.  

8.6. Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Registro na Previdência Social, que deverá 
ser informado na Ficha de Inscrição.  

8.7. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax ou pelo correio eletrônico.  

8.8. A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da inscrição e, em caso 
de discordância entre esse nome e o da identificação, deverá apresentar no dia da realização da prova, 

além da fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de casamento ou da decisão judicial que 

justifique a discordância.  

8.9. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá solicitar 
atendimento especial para tal fim, mas não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo 

de duração da prova.  

 

9. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS  

9.1. Será disponibilizada no Átrio do Fórum de Cláudia/MT e no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br, 

na data provável de 07/02/2020, a lista com as inscrições preliminarmente deferidas, considerando-se 
indeferidas as que ali não constarem.  
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9.2. Do indeferimento da inscrição caberá pedido de reconsideração, acompanhado de prova pré-

constituída, dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste Seletivo, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, contados da divulgação do resultado, devendo ser entregue pela mesma forma que foram 

realizadas as inscrições.  

10. DA PROVA  

10.1. O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante aplicação de prova objetiva, 

que conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, tendo cada uma 05 (cinco) alternativas de 
respostas, das quais apenas uma será considerada correta.  

10.2. Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, lhe sendo atribuída notas 

de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
10.3. As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que constitui o Anexo III do presente 

Edital, abordando as seguintes áreas de conhecimento: 

 

Questões/Tipo Área de Conhecimento 

 

 

 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Direito Constitucional 

Direito Civil 

Direito Processual Civil 

Direito Penal 

Direito Processual Penal 

Política Judiciária de Tratamento Adequado dos Conflitos 

Lei dos Juizados Especiais 

Legislação Específica 

 
10.4. A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo.  

10.5. A Prova Objetiva será aplicada na data provável de 16/02/2020, das 08h `s 12h, na Escola 

Municipal Daniel Titton, Localizada na Av. Gaspar Dutra, Centro, Cláudia-MT . 
10.6. O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas com antecedência 

mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original.  
10.7. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado 

para seu início.  

10.8. Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando Militar, 

Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de Bombeiro Militar; carteira 
expedida por órgão fiscalizador de exercício profissional (ordem, conselho etc.); passaporte brasileiro; 

certificado de reservista; carteira funcional expedida por órgão público que, por lei federal, valha 

como identidade; carteira de trabalho e previdência social; carteira nacional de habilitação (somente o 
modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dentro do prazo de 

validade).  

10.9. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 

documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento 
que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias.  

10.10. O candidato que se retirar do ambiente de provas por motivo injustificado e/ou 

desacompanhado do Fiscal não poderá retornar em hipótese alguma.  
10.11. Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se do local 

simultaneamente.  

10.12. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado.  
10.13. O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a realização da 

prova como justificativa de sua ausência. 

 10.14. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 

candidato e resultará em sua eliminação do certame. 
 10.15. Não serão permitidas, durante a realização das provas, comunicação entre candidatos, nem 

utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer outro material de consulta.  

10.16. O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta esferográfica azul ou 
preta, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de 

respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
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instruções específicas contidas neste Edital e na capa do caderno de questões personalizado. Em 

hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  

10.16.1. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de 

inteira responsabilidade do candidato. 
 10.17. Será nula a resposta dada pelo candidato quando:  

a) A folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis;  

b) A questão apresentar mais de uma opção assinalada;  
c) Não estiver assinalada na folha de respostas;  

d) Preenchida fora das especificações.  

10.18. O candidato somente pode retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de 
provas, no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

10.19. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, durante 

a sua realização:  

a) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas;  
b) Utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou impresso que 

não forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro candidato;  

c) For surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, receptor, pager, 
notebook e/ou equipamento similar;  

d) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 

autoridade presente e/ou demais candidatos;  

e) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou 
em qualquer outro meio, que não os permitidos;  

f) Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua 

realização;  
g) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal;  

h) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas e/ou folha de texto 

definitivo;  
i) Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na folha de 

rascunho e/ou na folha de texto definitivo; 

j)  Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;  

k) Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria ou de 
terceiros, em qualquer etapa do concurso.  

10.20. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas 

em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 
 10.21. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação destas e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu conteúdo e/ou critérios de 

avaliação e de classificação.  

 

11. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO  

11.1. A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, 

será igual a 02 (dois) pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito 
definitivo da prova.  

11.2. O cálculo da nota da prova objetiva será igual à soma algébrica dos pontos obtidos nos itens que 

a compõem.  
11.3. Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 (cinquenta) 

pontos. 

 11.4. Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota final. 

 

 12. RECURSOS  

12.1. Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva 

e sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao Juiz responsável pelo Processo 
Seletivo da Comarca para qual está concorrendo, por petição fundamentada, no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado.  

12.2. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões impugnadas, sendo 
desconsiderado o recurso em duplicidade.  
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12.3. Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, que apontem as 

circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos próprios, conforme determinado 

pelos Editais e Comunicados.  

12.4. Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente divulgados se fará a publicação dos 
Gabaritos definitivos, que poderão ser retificados ou ratificados, processando se o resultado da Prova 

Objetiva. 

12.5. Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a pontuação 
correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido.  

12.6. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou de 

gabarito definitivo.  
12.7. A síntese da análise de cada Recurso, se deferido ou indeferido, assim como o local da ciência do 

parecer de todos os Recursos, serão divulgados pelo Juiz responsável pelo Processo Seletivo.  

 

13. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL  
13.1. A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita por meio de 

Edital a ser fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, bem como 

divulgado no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br – serviços – credenciamento.  
13.2. Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão sempre os nomes 

dos candidatos, em ordem de classificação.  

13.3. Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de prioridade:  

I. For mais idoso;  
II. Tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Política Judiciária Nacional de 

Tratamento Adequado dos Conflitos.;  

III. Tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Lei dos Juizados Especiais (Lei n. 
9.099/95);  

IV. Apresentou maior tempo de formação em nível superior no Curso de Direito;  

 

14. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO  

14.1. A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça.  

 

15. DO CREDENCIAMENTO  
15.1. A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das vagas destinadas ao cadastro 

de reserva, mas este, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o prazo de validade da 

seleção.  
15.2. Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na ordem de 

classificação, no limite de vagas existente ou naquelas que surgirem dentro do prazo de validade da 

seleção, pelo período de até 02 (dois) anos, admitida uma única prorrogação.  

15.2.1. O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de 30 (trinta) 
dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento.  

15.3. Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:  

a) Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro na 
Previdência Social;  

b) Certidão negativa de antecedentes criminais;  

c) Declaração de Relação de Parentesco (Anexo IV).  
d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-partidárias, que não está filiado a 

partido político e que não representa órgão de classe ou entidade associativa;  

e) Cópia do diploma, se bacharel, ou atestado de matrícula atualizado em Curso de Direito, se 

acadêmico;  
f) Atestado de sanidade física e mental;  

g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em institutos de mediação e 

arbitragem;  
h) Curriculum Vitae. 

 15.3.1. Constada a necessidade de credenciar, o Departamento responsável da Corregedoria Geral da 

Justiça entrará em contado por meio de telefone e email com o candidato da lista de aprovados, 
seguindo a ordem de classificação para que, no prazo de 02 (dois) dias, contados do envio do e-mail, 

manifeste interesse em ocupar a vaga em aberto.  
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15.3.2. Quando convocado, o candidato que não tiver interesse na designação deverá declará-lo 

expressamente, podendo requerer sua inclusão para ocupar a última posição na lista de classificação.  

15.3.3. Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o candidato 

deverá comunicar imediatamente o Departamento responsável da Corregedoria Geral da Justiça.  
15.3.4. O candidato que não se manifestar no prazo estipulado no item 16.3.1, será considerado 

desistente, não poderá ser designado para o exercício das funções, nem remanejado para a última 

posição na lista de classificação, passando a vaga para o próximo candidato da lista.  
15.3.5. No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á à nomeação dos demais 

candidatos habilitados, observada a ordem classificatória. 15.3.6. Os documentos de que trata o item 

15.3 deverão ser entregues diretamente na Diretoria do Foro ou no Departamento de Recursos 
Humanos do Fórum, no prazo de 03 (três) dias após a publicação do Ato, devendo, nesse momento, 

assinar o Termo de Compromisso e Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência da 

função.  

15.3.7. Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação específica para as funções de 
conciliador, a qual será feita, preferencialmente, de forma presencial, ou, não sendo possível, por meio 

de plataforma de educação à distância – EAD.  

15.3.8. Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o candidato 
deverá comunicar imediatamente o Juiz responsável pela unidade para a qual for credenciado.  

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1. O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos eventos desse 
Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato.  

16.2. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito o credenciamento 

do candidato, se constatadas irregularidades nas declarações, nos documentos, na inscrição ou na 
realização das provas.  

16.3. A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas e todos os procedimentos para 

o Processo de Seleção regulamentados neste Edital, nos comunicados, avisos e demais instrumentos 
que forem publicados.  

16.3.1. Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, comunicados, 

resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum e/ou no site do Tribunal de Justiça 

www.tj.mt.gov.br, e/ou publicados no Diário da Justiça Eletrônico.  
16.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 

não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, circunstância que será comunicada em 

Edital ou aviso a ser publicado.  
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.  

Cláudia-MT, 20 de janeiro de 2020.  

 

Thatiana dos Santos 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONCILIADOR INSCRIÇÃO 

INSCRIÇÃO Nº Data do Recebimento: 
 

Nome do Candidato:  

 

Identidade: 
 

Órgão Expedidor: Data da Expedição: 
 

 

CPF: 

Título de Eleitor: 

 

Zona: Seção: 

Registro na Previdência Social:  

 

PIS/PASEP: 

 

Data e Nascimento: 

 

Estado Civil: Sexo:M(   ) F(   )  Canhoto (    ) Destro (   ) 

Filiação: 
Pai:___________________________________________________________________ 

 

Mãe:__________________________________________________________________ 

 

Endereço Residencial:  

 

Telefone Residencial:  Telefone Celular: 

E-mail: 

Nível de Instrução: 

Instituição em que concluiu ou está cursando graduação em Direito:  

 

 

Data da Conclusão do Curso:  Cidade:  UF: 

Local de Trabalho:  

Endereço:  

Telefone:  

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na função de Conciliador 
do Juizado/Vara/Cejusc da Comarca de Cláudia exigido por meio do Edital nº 01/2020-CLA, e a eles 

me sujeito integralmente. 

 
 

Assinatura: ____________________________________________________________ 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  

 
NOME DO CANDIDATO(A): 

 

 

CPF: RG: CONJUGÊ: 

   

PAI: MÃE: 

  

 

COMARCA A SER CREDENCIADO(A):  
 

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 

AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES 
QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER 

JUDICIÁRIO? 

 

(     ) SIM                                                                     (     ) NÃO 
 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 

PARENTESCO 

SETOR 

    
 

    

 

    
 

    

 

POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, 
CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 
 

DATA: ASSINATURA 
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ANEXO III 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES  

1. LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão Nominal e Verbal. 
Pronomes: emprego de formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes 

do Verbo. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Ocorrência de crase. 

Pontuação.  
2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios 

Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Dos Direitos 

e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais. Mandado de Segurança. Habeas Corpus. 
Recurso Extraordinário.  

3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos jurídicos. Dos atos 

ilícitos. Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – classificação, aquisição, efeitos, perda 

e proteção possessória; da propriedade móvel e imóvel – da aquisição, usucapião, direitos de 
vizinhança, perda da propriedade móvel e imóvel) Prescrição e Decadência. Direito do Consumidor. 

Lei 8.078/90 (CDC).  

4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Auxiliares da Justiça. Dos 
Conciliadores e Mediadores Judiciais e Centros Judiciários de Solução de Conflitos (artigos 165 a 

175). Da audiência de conciliação ou mediação (art. 334 e §§ do CPC). Causas de impedimento e 

suspeição. Instrução e Julgamento. Provas. Depoimento Pessoal. Confissão. Exibição de Documento 

ou Coisa. Prova Documental. Prova Testemunhal.  
5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies de penas. Tipos 

Penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções. Trânsito. Ambientais. Da Aplicação da 

Pena. Execução Penal. Código do Consumidor (penas). Lei do Porte de Arma. Conversão da Pena de 
Prestação de Serviço à Comunidade em Privativa de Liberdade.  

6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do Inquérito Policial. Da Ação Penal. 

Da Competência. Da Prova. Da Citação e Intimações e da Sentença.  

7. POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS 

CONFLITOS: Resolução nº 125/2010-CNJ. Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação). Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC e Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Resoluções nº 12/2011-TP, nº 007/2012-TP e nº 
009/2012-TP. Regimento Interno e Ordens de Serviço do NUPEMEC/TJMT (disponível em 

http://www.tjmt.jus.br/OutrasAreas/ C/23927) 

8. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Leis nº 9.099/95 e nº 10.259/01. Lei Estadual nº 6.176/03. 
Resoluções e provimentos específicos aos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Enunciados 

Nacionais e Estaduais. 

9. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N.º 4.964/85 (COJE) - LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL N.º 270/2007 DE 02 DE ABRIL DE 2007 (Institui nos Juizados Especiais do Estado de 
Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, como Auxiliares da Justiça e dá outras providências) - 

REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS ESTADUAIS - REGIMENTO INTERNO 
DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - LEI ORDINÁRIA Nº 10.259, 

DE 12 DE JULHO DE 2001 (Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no 

Disponibilizado - 13/09/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10337 Caderno de Anexos - 17 
de 22 âmbito da Justiça Federal) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 

(Institui o Código de Trânsito Brasileiro) - LEI ORDINÁRIA Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 

1990 (Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 6.938, 

DE 31 DE AGOSTO DE 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.605, DE 

13 DE FEVEREIRO DE 1998 (Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências) - LEI COMPLEMENTAR 
ESTADUAL N° 38, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe sobre o Código Estadual do Meio 

Ambiente e dá outras providências).  

Disponibilizado - 22/01/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10661 Caderno de Anexos Página 16 de 29



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES PARA A 

COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE-MT 

 

EDITAL N.º 01/2020-DF 

 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL GISELDA 

REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE, no uso de suas atribuições legais, de acordo 

com a Lei nº. 9.099/95 de 26 de setembro de 1995, Lei Complementar Estadual nº. 270/2007, de 02 de 
abril de 2007, Provimento n.º 040/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, Provimento nº. 15/2016-CM 

de 12 de julho de 2016 e alterações posteriores, torna pública a abertura do Processo Seletivo para 

Credenciamento de Conciliadores conforme a oferta de vagas relacionadas no Anexo I deste Edital, 
mediante as seguintes condições:  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O processo seletivo será regido por este Edital, promovido pelo Juiz Diretor do Fórum com o 
auxílio da Comissão designada para realização do processo seletivo, mediante Portaria. 

1.2. O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o exercício da função de conciliador 

do Juizado Especial Cível e/ou Criminal, Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte e far-se-á 
mediante prévia inscrição, que os habilitará a se submeterem à prova de múltipla escolha.  

1.3. É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até terceiro grau inclusive, de Magistrado ou de Servidor investido em cargo de direção, 
chefia ou assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução n. 07/2005 do Conselho 

Nacional de Justiça.  

1.4. Os Conciliadores são particulares que colaboram com o Judiciário na condição de Auxiliares da 

Justiça, prestando serviço público relevante, sem vínculo empregatício e responderão pelas 
contribuições previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, fazer prova da regularidade junto 

ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 

2. DAS VAGAS  

2.1. A seleção visa o preenchimento de uma vaga e à formação do cadastro de reserva e ao 

credenciamento de Conciliadores do Juizado Especial Cível e/ou Criminal, Vara Única, e de outras 
que vierem a surgir até a validade da seleção.  

2.2. Os conciliadores aprovados no presente teste seletivo e que ficarem para o cadastro de reserva 

serão credenciados para eventual vaga que surgir nos Juizados Especiais Cíveis e/ou Criminais ou 

Vara Única. 

 

3. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

3.1. As pessoas com deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, pelo 
Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999; pelo art. 17, § 5º, da Lei n. 11.788/08, pelo § 2º do 

art. 8º da Lei Complementar n. 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, 

pelo art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002 e enunciado administrativo do 

Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 2008100000018125, poderão, nos termos 
do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas previstas e das que surgirem dentro do 

prazo de validade do processo seletivo.  

3.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionário, igual 
ou superior a 0,7, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.  

3.3. Sem prejuízo do disposto no subitem 3.1, para efeito de reserva de vaga serão consideradas 

pessoas com deficiência os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde 
que compatíveis com as atribuições a serem desenvolvidas:  

Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
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hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não incapacitem ao 
desempenho das funções.  

Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e um) decibéis (dB) ou mais, 

aferida por audiograma nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz.  
Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho com 

a melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, 

com a melhor correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo visual em ambos 
os olhos for igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou a ocorrência simultânea de quaisquer 

condições anteriores.  

3.4. Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição no Processo Seletivo, aquele 

com deficiência deverão, no ato da inscrição:  
3.4.1. Em campo próprio do formulário de inscrição, declarar a opção por concorrer às vagas 

destinadas a pessoas com deficiência, bem como encaminhar para o Departamento responsável 

atestado médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o grau ou o nível do 
qual o deficiente é portador, a CID (Classificação Internacional de Doenças) e a provável causa dessa 

deficiência;  

3.4.2. Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser incompatível com o exercício das 

atribuições legais a serem desenvolvidas.  
3.5. Os documentos previstos nos subitens 3.4.1 e 3.4.2 deverão ser encaminhados pelo candidato 

portador de deficiência para o correio eletrônico ou entregues diretamente ao Setor responsável até o 

último dia previsto para inscrição.  
3.6. O não encaminhamento de qualquer um dos documentos especificados no subitem 3.4.1 e 3.4.2 

implicará o indeferimento do pedido de inscrição, passando o candidato, automaticamente, a concorrer 

às vagas com os demais inscritos não portadores de deficiência, desde que preenchidos os demais 
requisitos previstos neste edital.  

3.7. O candidato pessoa com deficiência que necessitar de condição especial para a realização da prova 

deverá informar na ficha de inscrição, especificando o tipo de necessidade. Se não o fizer, seja qual for 

o motivo alegado, realizará a prova nas condições propiciadas aos demais candidatos.  
3.8. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e 

razoabilidade.  

3.9. O atestado médico terá validade somente para este Processo Seletivo, e não será devolvido, assim 
como não será fornecida cópia desse documento.  

3.10. O candidato pessoa com deficiência participará do Processo Seletivo em igualdade de condições 

com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das 
provas.  

3.11. O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD) ficará submetido à mesma 

nota mínima exigida aos demais candidatos para aprovação.  

3.12. As vagas não preenchidas, reservadas às pessoas com deficiência (PCD), serão aproveitadas 
pelos demais candidatos aprovados, em estrita observância à ordem de classificação no Processo 

Seletivo.  

3.13. A classificação de candidatos pessoas com deficiência obedecerá aos mesmos critérios adotados 
para os demais candidatos.  

3.14. A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo, a 

primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e, a segunda, 

somente a pontuação desses últimos, os quais serão chamados na ordem das vagas a eles reservadas, 
em face da classificação obtida, conforme dispõe, o art. 21, § 1º, da Lei Complementar Estadual 

114/2002.  

3.15. O candidato pessoa com deficiência, se classificado, será, antes de sua nomeação, submetido à 
avaliação por equipe multiprofissional indicada pelo Tribunal de Justiça e/ou Comissão de Apoio do 

Processo Seletivo, na forma do disposto no art. 43 do Decreto n. 3.298, de 20-1-1999, que verificará 

sua qualificação como pessoa com deficiência, bem como o seu grau de capacidade para o exercício 
das atribuições legais.  

3.16. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo seguirá a orientação da equipe multiprofissional, de 

forma terminativa, sobre a qualificação do candidato portador de deficiência e sobre a compatibilidade 

da deficiência com as atribuições.  
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3.17. A data de comparecimento do candidato pessoa com deficiência aprovado perante a equipe 

multiprofissional será definida em edital próprio, momento em que deverá apresentar os documentos 
originais previstos nos subitens 3.4.1 e 3.4.2. 

3.18. Caso o candidato tenha seu pedido de inscrição como pessoa com deficiência indeferido, passará 

a concorrer juntamente com os demais candidatos, observada a rigorosa ordem de classificação, não 
cabendo recurso dessa decisão.  

3.19. A pessoa com deficiência que, no ato desta inscrição, não declarar esta condição não poderá 

interpor recurso em favor de sua situação.  

 

4. DA RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS  

4.1. Em cumprimento ao disposto nos artigos 2.º e 3º da Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, será reservado aos candidatos Negros o percentual de 20% (vinte por 
cento) das vagas oferecidas.  

4.2. A reserva de vagas de que trata o subitem anterior será aplicada sempre que o número de vagas 

oferecidas for igual ou superior a 3 (três).  
4.3. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 4.1 deste Edital resulte em número 

fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou 

maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso 

de fração menor que 0,5 (cinco décimos), em conformidade com o que estabelece o § 2º do Art. 2º da 
Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça.  

4.4. Poderão concorrer às vagas ou ao Cadastro de Reserva, ambos destinados aos candidatos Negros, 

somente aqueles que, no ato da inscrição, se autodeclararem pretos ou pardos, conforme o quesito cor 
ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e optarem por 

concorrer a essas vagas. 

 4.5. A auto declaração referida no subitem anterior deverá ser feita pelo candidato no ato da inscrição, 
preenchendo campo apropriado do Requerimento de Inscrição e terá validade somente para este 

processo seletivo.  

4.6. Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do processo seletivo e, se houver 

sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua contratação, após procedimento administrativo em que 
lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

4.7. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas 

destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo.  
4.8. Além das vagas referidas no subitem anterior, os candidatos Negros poderão optar por concorrer 

às vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PCD), se atenderem a essa condição, de acordo com 

sua classificação no processo seletivo.  
4.9. Os candidatos Negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência não 

serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas a candidatos Negros.  

4.10. Os candidatos Negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às Pessoas com Deficiência 

(PCD), convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão manifestar opção por 
uma delas.  

4.11. Em caso de desistência de candidato Negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida 

pelo candidato Negro posteriormente classificado. Disponibilizado - 13/09/2018 Diário da Justiça 
Eletrônico - MT Ed. n.10337 Caderno de Anexos - 5 de 22  

4.12. Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam 

ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e 

serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no 
concurso. 

4.13. A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de ordem de classificação, de 

alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número 
de vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros.  

 

5. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO 
5.1. De acordo com o estabelecido nas Leis nº 13.140/2015 (Lei de Mediação) e nº 9.099/95 (Lei dos 

Juizados Especiais), na Resolução nº 125/2010-CNJ, na Lei Complementar Estadual n. 270/2007 e 

suas alterações posteriores, e nos Provimentos n.º 040/2008-CM e 15/2016-CM, no ato do 

credenciamento os candidatos deverão atender as seguintes exigências:  
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a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 

amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de 
gozo de direitos políticos, nos termos do artigo 12, §1º, da Constituição da República 

Federativa do Brasil; 

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;  
c) Ser bacharel ou acadêmico de Direito, regularmente matriculado em Universidade ou 

Faculdade Pública ou Particular, com curso autorizado ou reconhecido pelo Ministério da 

Educação, a partir do 3º ano ou 5º semestre;  
d) Ter idade mínima de 18 anos;  

e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em ação de natureza cível;  

f) Não ter processo em andamento na unidade judiciária da Comarca onde pretenda exercer a 

função e perante os Juizados Especiais, durante o período de credenciamento;  
g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias;  

h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade associativa. 

i) Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da Comarca ou termo dela, 
bem como do risco de comprometimento ou necessidade do serviço judiciário, poderá ser 

dispensado o requisito do item c.  

 

6. DA REMUNERAÇÃO  
6.1. O Conciliador será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, pelas suas 

atuações em favor do Estado, observando-se o teto máximo correspondente ao subsídio do cargo 

efetivo de Técnico Judiciário, previsto na Classe A, Nível I, obedecendo-se à seguinte escala 
pecuniária, de acordo com o movimento forense da Unidade:  

 
 
 

Audiências designadas 

para o conciliador no mês 

 

Valor do abono por audiência com:  
 

Presença das partes, com 

conciliação positiva  

Presença das partes, sem 

conciliação positiva 

Ausência do autor, do réu ou 

de ambos, devidamente citados 

e/ou intimados 

Até 50 0,85 UPF/MT 0,65 UPF/MT 0,25 UPF/MT 

De 51 a 100 0,5 UPF/MT 0,35 UPF/MT 0,22 UPF/MT 

De 101 a 150 0,5 UPF/MT 0,25 UPF/MT 0,19 UPF/MT 

Acima de 150 0,5 UPF/MT 0,2 UPF/MT 0,17 UPF/MT 

 
6.2. Somente serão remunerados os atos praticados após o credenciamento, sendo vedado, em 

qualquer caso, pagamento retroativo.  

6.3. Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se permitindo a cumulação, 
quando se tenha ultrapassado o referido teto.  

6.4. O candidato declarar-se-á ciente e de acordo com a sistemática de avaliação do desempenho 

qualitativo e quantitativo estabelecido no artigo 15-A, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 
270/2007, incluído pela Lei Complementar Estadual nº 513/2013.  

 

7. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO  

7.1. São atribuições do Conciliador:  
a) Abrir e conduzir a sessão de conciliação, sob a orientação do Juiz Togado ou do Juiz Leigo, e 

aplicar as técnicas de conciliação e mediação visando restabelecer a comunicação e promover 

o entendimento entre as partes;  
b) Verificar qual é o método adequado para solução do conflito apresentado e realizar desde 

logo, a conciliação, se for o caso, ou recomendar outro método, como a mediação ou 

arbitragem;  
c) Redigir os termos de acordo, submetendo-os à homologação do(a) magistrado(a) competente;  

d) Certificar os atos ocorridos na audiência de conciliação, redigindo as atas das sessões que 

tenha realizado;  

e) Tomar por termo os requerimentos formulados pelas partes na audiência de conciliação;  
f) Preencher o relatório, a certidão de produtividade e encaminhar ao gestor judiciário, para 

certificar, e ao magistrado para atestar.  

7.2. São deveres do Conciliador:  
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a) Observar rigorosamente os princípios estabelecidos no Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015, art. 166), na Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015, art. 2º) e no Código de Ética 
de Conciliadores e Mediadores Judiciais (Anexo III da Resolução nº 125/2010 do CNJ);  

b) Aplicar as técnicas de conciliação e mediação nas quais for treinado, visando restabelecer a 

comunicação e promover o entendimento entre as partes (art. 2º, do Provimento nº 15/2016-
CM);  

c) Assegurar às partes igualdade de tratamento;  

d) Não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição;  
e) Manter rígido controle dos processos em seu poder;  

f) Não exceder, injustificadamente, os prazos para submeter os acordos à homologação do(a) 

magistrado(a);  

g) Comparecer, pontualmente, no horário de início das sessões de conciliação e não se ausentar, 
injustificadamente, antes de seu término;  

h) Agir sob a orientação do (a)magistrado(a);  

i) Tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério Público, 
Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da Justiça;  

j) Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;  

k) Utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário;  

l) Não advogar perante a unidade em que atuar como conciliador, durante o período do 
credenciamento;  

m) Frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de Justiça.  

 

8. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

8.1. A inscrição do candidato implicará na completa ciência e tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.  

8.2. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, exclusivamente, no Fórum da Comarca 

de Terra Nova do Norte, no setor de protocolo, no período de 24/01/2020 a 07/02/2020, no horário 

das 13h às 18h, mediante preenchimento do formulário constante do Anexo I, disponibilizado no 

site do Tribunal (www.tjmt.jus.br – serviços – credenciamento).  

8.3. O pedido de inscrição será dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste Seletivo, 

podendo ser realizadas pessoalmente, ou por meio de um procurador devidamente habilitado, ou, 
também, pelo correio, hipótese em que será considerada como data da inscrição aquela constante do 

carimbo de postagem dos correios.  

8.4. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local da 
realização das provas.  

8.5. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 

cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de excluir do Processo Seletivo 

aquele que preenchê-la com dados incorretos e o que prestar informações inverídicas, ainda que o fato 
seja constatado posteriormente.  

8.6. Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Registro na Previdência Social, que deverá 

ser informado na Ficha de Inscrição.  
8.7. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax ou pelo correio eletrônico.  

8.8. A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da inscrição e, em caso 

de discordância entre esse nome e o da identificação, deverá apresentar no dia da realização da prova, 

além da fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de casamento ou da decisão judicial que 
justifique a discordância.  

8.9. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá solicitar 

atendimento especial para tal fim, mas não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo 
de duração da prova.  

 

9. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS  
9.1. Será disponibilizada no Átrio do Fórum de Terra Nova do Norte/MT e no endereço eletrônico 

www.tjmt.jus.br, na data provável de 07/02/2020, a lista com as inscrições preliminarmente deferidas, 

considerando-se indeferidas as que ali não constarem.  
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9.2. Do indeferimento da inscrição caberá pedido de reconsideração, acompanhado de prova pré-

constituída, dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste Seletivo, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, contados da divulgação do resultado, devendo ser entregue pela mesma forma que foram 

realizadas as inscrições.  

 

10. DA PROVA  

10.1. O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante aplicação de prova objetiva, 

que conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, tendo cada uma 05 (cinco) alternativas de 
respostas, das quais apenas uma será considerada correta.  

10.2. Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, lhe sendo atribuída notas 

de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

10.3. As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que constitui o Anexo III do presente 
Edital, abordando as seguintes áreas de conhecimento: 

 

Questões/Tipo Área de Conhecimento 

 
 

 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Direito Constitucional 

Direito Civil 

Direito Processual Civil 

Direito Penal 

Direito Processual Penal 

Política Judiciária de Tratamento Adequado dos Conflitos 

Lei dos Juizados Especiais 

Legislação Específica 

 
10.4. A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo.  

10.5. A Prova Objetiva será aplicada na data provável de 16/02/2020, das 08h às 12h, na Escola 

Estadual Norberto Schwants, Localizada na Rua São Pedro,(atrás do prédio do Fórum) Centro, 
Terra Nova do Norte-MT . 

10.6. O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas com antecedência 

mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original.  
10.7. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado 

para seu início.  

10.8. Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando Militar, 
Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de Bombeiro Militar; carteira 

expedida por órgão fiscalizador de exercício profissional (ordem, conselho etc.); passaporte brasileiro; 

certificado de reservista; carteira funcional expedida por órgão público que, por lei federal, valha 
como identidade; carteira de trabalho e previdência social; carteira nacional de habilitação (somente o 

modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dentro do prazo de 

validade).  

10.9. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento 

que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias.  

10.10. O candidato que se retirar do ambiente de provas por motivo injustificado e/ou 
desacompanhado do Fiscal não poderá retornar em hipótese alguma.  

10.11. Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se do local 

simultaneamente.  

10.12. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado.  
10.13. O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a realização da 

prova como justificativa de sua ausência. 

 10.14. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do certame. 

 10.15. Não serão permitidas, durante a realização das provas, comunicação entre candidatos, nem 

utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer outro material de consulta.  
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10.16. O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta esferográfica azul ou 

preta, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de 
respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 

instruções específicas contidas neste Edital e na capa do caderno de questões personalizado. Em 

hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  
10.16.1. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de 

inteira responsabilidade do candidato. 

 10.17. Será nula a resposta dada pelo candidato quando:  
a) A folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis;  

b) A questão apresentar mais de uma opção assinalada;  

c) Não estiver assinalada na folha de respostas;  

d) Preenchida fora das especificações.  
10.18. O candidato somente pode retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de 

provas, no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

10.19. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, durante 
a sua realização:  

a) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas;  

b) Utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou impresso que 

não forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro candidato;  
c) For surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, receptor, pager, 

notebook e/ou equipamento similar;  

d) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 
autoridade presente e/ou demais candidatos;  

e) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou 

em qualquer outro meio, que não os permitidos;  
f) Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua 

realização;  

g) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal;  

h) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas e/ou folha de texto 
definitivo;  

i) Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na folha de 

rascunho e/ou na folha de texto definitivo; 
j)  Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;  

k) Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria ou de 

terceiros, em qualquer etapa do concurso.  
10.20. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas 

em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 

 10.21. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação destas e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu conteúdo e/ou critérios de 
avaliação e de classificação.  

 

11. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO  
11.1. A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, 

será igual a 02 (dois) pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito 

definitivo da prova.  

11.2. O cálculo da nota da prova objetiva será igual à soma algébrica dos pontos obtidos nos itens que 
a compõem.  

11.3. Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 (cinquenta) 

pontos. 
 11.4. Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota final. 

  

12. RECURSOS  
12.1. Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva 

e sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao Juiz responsável pelo Processo 

Seletivo da Comarca para qual está concorrendo, por petição fundamentada, no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado.  
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12.2. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões impugnadas, sendo 

desconsiderado o recurso em duplicidade.  
12.3. Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, que apontem as 

circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos próprios, conforme determinado 

pelos Editais e Comunicados.  
12.4. Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente divulgados se fará a publicação dos 

Gabaritos definitivos, que poderão ser retificados ou ratificados, processando se o resultado da Prova 

Objetiva. 
12.5. Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a pontuação 

correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido.  

12.6. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou de 

gabarito definitivo.  
12.7. A síntese da análise de cada Recurso, se deferido ou indeferido, assim como o local da ciência do 

parecer de todos os Recursos, serão divulgados pelo Juiz responsável pelo Processo Seletivo.  

 

13. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

13.1. A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita por meio de 

Edital a ser fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, bem como 

divulgado no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br – serviços – credenciamento.  
13.2. Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão sempre os nomes 

dos candidatos, em ordem de classificação.  

13.3. Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de prioridade:  
I. For mais idoso;  

II. Tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Política Judiciária Nacional de 

Tratamento Adequado dos Conflitos.;  
III. Tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Lei dos Juizados Especiais (Lei n. 

9.099/95);  

IV. Apresentou maior tempo de formação em nível superior no Curso de Direito;  

 

14. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO  

14.1. A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça.  

 

15. DO CREDENCIAMENTO  

15.1. A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das vagas destinadas ao cadastro 

de reserva, mas este, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o prazo de validade da 
seleção.  

15.2. Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na ordem de 

classificação, no limite de vagas existente ou naquelas que surgirem dentro do prazo de validade da 

seleção, pelo período de até 02 (dois) anos, admitida uma única prorrogação.  
15.2.1. O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de 30 (trinta) 

dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento.  

15.3. Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:  
a) Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro na 

Previdência Social;  

b) Certidão negativa de antecedentes criminais;  

c) Declaração de Relação de Parentesco (Anexo IV).  
d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-partidárias, que não está filiado a 

partido político e que não representa órgão de classe ou entidade associativa;  

e) Cópia do diploma, se bacharel, ou atestado de matrícula atualizado em Curso de Direito, se 
acadêmico;  

f) Atestado de sanidade física e mental;  

g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em institutos de mediação e 
arbitragem;  

h) Curriculum Vitae. 

 15.3.1. Constada a necessidade de credenciar, o Departamento responsável da Corregedoria Geral da 

Justiça entrará em contado por meio de telefone e email com o candidato da lista de aprovados, 
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seguindo a ordem de classificação para que, no prazo de 02 (dois) dias, contados do envio do e-mail, 

manifeste interesse em ocupar a vaga em aberto.  
15.3.2. Quando convocado, o candidato que não tiver interesse na designação deverá declará-lo 

expressamente, podendo requerer sua inclusão para ocupar a última posição na lista de classificação.  

15.3.3. Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o candidato 
deverá comunicar imediatamente o Departamento responsável da Corregedoria Geral da Justiça.  

15.3.4. O candidato que não se manifestar no prazo estipulado no item 16.3.1, será considerado 

desistente, não poderá ser designado para o exercício das funções, nem remanejado para a última 
posição na lista de classificação, passando a vaga para o próximo candidato da lista.  

15.3.5. No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á à nomeação dos demais 

candidatos habilitados, observada a ordem classificatória. 15.3.6. Os documentos de que trata o item 

15.3 deverão ser entregues diretamente na Diretoria do Foro ou no Departamento de Recursos 
Humanos do Fórum, no prazo de 03 (três) dias após a publicação do Ato, devendo, nesse momento, 

assinar o Termo de Compromisso e Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência da 

função.  
15.3.7. Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação específica para as funções de 

conciliador, a qual será feita, preferencialmente, de forma presencial, ou, não sendo possível, por meio 

de plataforma de educação à distância – EAD.  

15.3.8. Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o candidato 
deverá comunicar imediatamente o Juiz responsável pela unidade para a qual for credenciado.  

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
16.1. O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos eventos desse 

Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato.  

16.2. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito o credenciamento 
do candidato, se constatadas irregularidades nas declarações, nos documentos, na inscrição ou na 

realização das provas.  

16.3. A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas e todos os procedimentos para 

o Processo de Seleção regulamentados neste Edital, nos comunicados, avisos e demais instrumentos 
que forem publicados.  

16.3.1. Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, comunicados, 

resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum e/ou no site do Tribunal de Justiça 
www.tj.mt.gov.br, e/ou publicados no Diário da Justiça Eletrônico.  

16.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 

não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, circunstância que será comunicada em 
Edital ou aviso a ser publicado.  

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.  

Terra Nova do Norte-MT, 20 de janeiro de 2020.  

 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito em Substituição Legal 
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ANEXO I 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONCILIADOR INSCRIÇÃO 

INSCRIÇÃO Nº Data do Recebimento: 

 

Nome do Candidato:  
 

Identidade: 

 

Órgão Expedidor: Data da Expedição: 

 
 

CPF: 

Título de Eleitor: 

 

Zona: Seção: 

Registro na Previdência Social:  
 

PIS/PASEP: 

 

Data e Nascimento: 
 

Estado Civil: Sexo:M(   ) F(   )  Canhoto (    ) Destro (   ) 

Filiação: 

Pai:___________________________________________________________________ 

 
Mãe:__________________________________________________________________ 

 

Endereço Residencial:  
 

Telefone Residencial:  Telefone Celular: 

E-mail: 

Nível de Instrução: 

Instituição em que concluiu ou está cursando graduação em Direito:  
 

 

Data da Conclusão do Curso:  Cidade:  UF: 

Local de Trabalho:  

Endereço:  

Telefone:  

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na função de Conciliador 

do Juizado/Vara/Cejusc da Comarca de Terra Nova do Norte, exigido por meio do Edital nº 01/2020-
DF, e a eles me sujeito integralmente. 

 

 
Assinatura: ____________________________________________________________ 
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ANEXO II 

 
DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

 

NOME DO CANDIDATO(A): 
 

 

CPF: RG: CONJUGÊ: 

   

PAI: MÃE: 

  

 

COMARCA A SER CREDENCIADO(A):  

 

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 

AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES 

QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER 

JUDICIÁRIO? 
 

(     ) SIM                                                                     (     ) NÃO 

 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 

PARENTESCO 

SETOR 

    

 

    

 

    

 

    

 

POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, 

CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 

DATA: ASSINATURA 
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ANEXO III 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES  

 

1. LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão Nominal e Verbal. 
Pronomes: emprego de formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes 

do Verbo. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Ocorrência de crase. 

Pontuação.  
2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios 

Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Dos Direitos 

e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais. Mandado de Segurança. Habeas Corpus. 

Recurso Extraordinário.  
3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos jurídicos. Dos atos 

ilícitos. Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – classificação, aquisição, efeitos, perda 

e proteção possessória; da propriedade móvel e imóvel – da aquisição, usucapião, direitos de 
vizinhança, perda da propriedade móvel e imóvel) Prescrição e Decadência. Direito do Consumidor. 

Lei 8.078/90 (CDC).  

4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Auxiliares da Justiça. Dos 

Conciliadores e Mediadores Judiciais e Centros Judiciários de Solução de Conflitos (artigos 165 a 
175). Da audiência de conciliação ou mediação (art. 334 e §§ do CPC). Causas de impedimento e 

suspeição. Instrução e Julgamento. Provas. Depoimento Pessoal. Confissão. Exibição de Documento 

ou Coisa. Prova Documental. Prova Testemunhal.  
5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies de penas. Tipos 

Penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções. Trânsito. Ambientais. Da Aplicação da 

Pena. Execução Penal. Código do Consumidor (penas). Lei do Porte de Arma. Conversão da Pena de 
Prestação de Serviço à Comunidade em Privativa de Liberdade.  

6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do Inquérito Policial. Da Ação Penal. 

Da Competência. Da Prova. Da Citação e Intimações e da Sentença.  

7. POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS 
CONFLITOS: Resolução nº 125/2010-CNJ. Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação). Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC e Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Resoluções nº 12/2011-TP, nº 007/2012-TP e nº 
009/2012-TP. Regimento Interno e Ordens de Serviço do NUPEMEC/TJMT (disponível em 

http://www.tjmt.jus.br/OutrasAreas/ C/23927) 

8. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Leis nº 9.099/95 e nº 10.259/01. Lei Estadual nº 6.176/03. 
Resoluções e provimentos específicos aos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Enunciados 

Nacionais e Estaduais. 

9. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N.º 4.964/85 (COJE) - LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL N.º 270/2007 DE 02 DE ABRIL DE 2007 (Institui nos Juizados Especiais do Estado de 
Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, como Auxiliares da Justiça e dá outras providências) - 

REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS ESTADUAIS - REGIMENTO INTERNO 
DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - LEI ORDINÁRIA Nº 10.259, 

DE 12 DE JULHO DE 2001 (Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no 
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de 22 âmbito da Justiça Federal) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 
(Institui o Código de Trânsito Brasileiro) - LEI ORDINÁRIA Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 

1990 (Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 6.938, 

DE 31 DE AGOSTO DE 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.605, DE 

13 DE FEVEREIRO DE 1998 (Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências) - LEI COMPLEMENTAR 
ESTADUAL N° 38, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe sobre o Código Estadual do Meio 

Ambiente e dá outras providências).  
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE VERA 

 

EDITAL Nº 002/2020-DF 

 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Jorge Hassib Ibrahim, Meritíssimo Juiz de Direito e 

Diretor do Fórum da Comarca de Vera, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

considerando que não houve interposição de recursos em face do Edital 001/2020-DF que disponibilizou 

a classificação geral dos candidatos do teste seletivo para conciliador da Comarca de Vera, torna público 
o Resultado Definitivo conforme segue: 

 

1. DA CLASSIFICAÇÃO GERAL – AMPLA CONCORRÊNCIA: 

 

2. DA CLASSIFICAÇÃO PARA VAGAS DESTINADAS A NEGROS: 

NF- Nota Final 
 

Para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei.  

 
    Vera-MT, 21 de janeiro de 2020. 

 

 

Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito/Diretor do Foro 

CLASS. NOME RG SITUAÇÃO NF CRIT. DE 
DESEMPATE 

DATA NASC. 

1º JOSÉ MARCO VILAÇA 2730490-6 – SSP/MT Classificado 76 18.11.1998 

2º FABRÍCIO GUIDINI PICOLLI 1982270-7 – SSP/MT Classificado 68 19.05.1996 

3º TERESA APARECIDA PLENS 2515371-4 – SSP/MT Classificado 62 01.02.1966 

4º LEIDIANE DE BARROS MATIAS 1661144-6 – SSP/MT Classificado 58 08.08.1985 

5º MICHELLI PRICILA JANKOWSKI 1849640-7 – SSP/MT Classificado 58 23.12.1988 

6º JESSICA FRANCO BATISTA MACHADO 1242411 – SSP/RO Classificado 58 07.05.1995 

7º TAINARA TAIS FICAGNA 2671839-1 - SSP/MT Classificado 54 30.03.1998 

8º LINCOLN FABIANO DA SILVA 2476986-0 – SSP/MT Desclassificado 48 19.11.1998 

9º EMERSON PHILIP ALVES MENEZES 2567313-0 – SSP/MT Desclassificado 38 09.04.1997 

10º CAMILA VIEIRA VERDUM SCARIOT 2147623-3 - SSP/MT Desclassificado 38 11.07.1998 

11º FRANCIELLE CHAGAS DOS ANJOS DE 
ASSIS 

2196643-5 - SSP/MT Desclassificado 34 19.10.1993 

12º HANDOLFHER LOPES DOS SANTOS 2676329-0 – SSP/MT Desclassificado 34 04.10.1998 

13º PAULO FERNANDO FRAJUCA LOPES 3453914-6– SSP/PR Desclassificado 32 19.08.1961 

14º IALLISON ISRAEL COSTA 21787476 - SSP/MT Desclassificado 32 01.02.1992 

15º YURI CRYSTOFHER YAMASHITA 
BORMANN 

2225094-8 – SSP/MT Desclassificado 32 14.04.1996 

16º LUCAS ASSMANN 4442199 - 
SESPDC/MT 

Ausente x 27.06.1995 

17º EMANUELA LOPES DOS SANTOS 2676325-7 – SSP/MT Ausente x 07.06.2000 

CLASS. NOME RG SITUAÇÃO NF CRIT. DE 
DESEMPATE 

DATA NASC. 

1º LEIDIANE DE BARROS MATIAS 1661144-6 – SSP/MT Classificado 58 08.08.1985 

2º LINCOLN FABIANO DA SILVA 2476986-0 – SSP/MT Desclassificado 48 19.11.1998 

3º FRANCIELLE CHAGAS DOS ANJOS DE 
ASSIS 

2196643-5 - SSP/MT Desclassificado 34 19.10.1993 

4º EMANUELA LOPES DOS SANTOS 2676325-7 – SSP/MT Ausente x 07.06.2000 
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