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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1004541-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA MAYER (REQUERENTE)

OSNEI PAULO MAYER (REQUERENTE)

VALDINEI MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Vanessa Miranda (REQUERIDO)

IRENE DA SILVA MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios, conforme documento vinculado ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003912-23.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDINEY TRUJILLO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios, conforme documento vinculado ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000688-82.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. E. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO SANTOS OAB - MT21239-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

RUY NOGUEIRA BARBOSA OAB - MT4678-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000688-82.2016.8.11.0007. EXEQUENTE: 

PATRICIA DE MORAES EXECUTADO: RILDO DO ESPIRITO SANTO Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória de alimentos proposto 

por Encke Raglan de Moraes Espírito Santo representado por sua genitora 

Patrícia de Moraes de Andrade contra o Rildo do Espírito Santo, ambos 

devidamente qualificados. Ao Id. 3290613 e 5846438 foi recebido o 

cumprimento da sentença, determinando-se a intimação do executado 

para quitar à dívida ou impugná-la. Expedida a carta precatória para a 

intimação do executado, esta foi positiva conforme certidão de Id. 

16738787, sendo que o executado opôs embargos à execução c/c pedido 

de efeito suspensivo nos autos da carta precatória deprecada, conforme 

Id. 16741570 – Pág. 3. Em manifestação de Id. 27413310 a parte 

exequente aduziu ter decorrido o prazo para o executado pagar ou 

apresentar sua impugnação, razão pela qual pugnou pela consulta e 

constrição judicial de meios coercitivos para sanar o valor da execução. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. 

Decido. Sem delongas, os embargos opostos não podem ser analisados, 

pois é peça equivocada, não se tratando de aplicação do princípio da 

instrumentalidade das formas pois é equívoco crasso, faltando-lhe os 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Explico. O executado foi intimado para efetuar o pagamento da 

dívida ou “IMPUGNAR” o cumprimento da sentença, sendo que é evidente 

que opor embargos à execução é inviável, já que se trata de uma via 

inadequada. Neste sentido, o TJMT: “TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O  R E C U R S O  D E  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  N º 

0037453-35.2014.8.11.0041APELANTE (S): SÉRGIO FELISBINO SCHOLZE. 

APELADO (S): CALIR BELMIRO ANASTÁCIO.EMENTA: RECURSO DE 

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPUGNAÇÃO - PRINCIPIO DA 

FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - RECURSO 

DESPROVIDO. Os embargos à execução não é o meio processual 

apropriado para opor-se à execução provisória de sentença, haja vista 

que a execução fundada em título judicial, deve ser combatida através de 

impugnação ao cumprimento de sentença, sendo indevida a aplicação do 

princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro, sobretudo quando 

há dispositivo expresso de lei indicando o procedimento adequado – 

impugnação – (artigo 525 do CPC/2015 correspondente ao artigo 475-J § 

1º, do CPC/73).Recurso de apelação desprovido. (N.U 

0037453-35.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)”. 

Porquanto, pelo erro, os argumentos dispendidos na petição de Id. 

16741570 – Pág. 3 e seguintes não podem ser analisados. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, DEIXO DE CONHECER E APRECIAR OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO APRESENTADOS POR MEIO DE PETIÇÃO NOS AUTOS, ante a 

inadequação da via eleita e determino o regular prosseguimento ao 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte exequente para atualizar a 

dívida executada, bem como para se manifestar a respeito da petição de 

Id. 20651424, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001258-68.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001258-68.2016.8.11.0007. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: MARCELO DOS SANTOS 

MARTINS Vistos. Tendo em vista que o pedido de dilação de prazo 

realizado pela parte exequente no Id. 24060936, em caso de deferimento 

já teria se encerrado na presente data, tal pleito se mostra prejudicado. 

Diante disso, DETERMINO a intimação da parte exequente para atualizar a 

dívida executada, bem como indicar bens certos passíveis de penhora do 

executado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento da 

execução. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002593-20.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA KOLLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002593-20.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIZA KOLLING REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Em 

preparação para o saneamento do feito, sem prejuízo de eventual 
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julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes e a Fazenda Pública 

Estadual, para, no prazo de 15 (quinze), especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo implicará no silencio 

pela inexistência acarretando no julgamento imediato da lide. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002350-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GVA INCORPORACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR PINHEIRO SILVEIRA JUNIOR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002350-76.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

GVA INCORPORACOES LTDA REU: NESTOR PINHEIRO SILVEIRA JUNIOR 

Vistos. Trata-se de ação reivindicatória ajuizada por GVA Incorporações 

LTDA em face de Nestor Pinheiro Silveira Junior, todos qualificados na 

exordial. A inicial foi recebida pela decisão de Id. 20328020, onde se 

designou data para realização de audiência conciliatória e determinou a 

citação/intimação da parte requerida. Tentada a citação do requerido (Id. 

20983864), foi certificado pelo Oficial de Justiça que o demandado já havia 

falecido há mais de 03 (três) anos. Em razão do acima certificado, foi 

determinada a intimação da parte autora para se manifestar sobre a falta 

de pressupostos processuais (Id. 24838329). A parte autora pugnou pela 

suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias a fim de emendar a 

petição inicial para corrigir o polo passivo da presente ação (Id. 

25370310). A manifestação veio acompanhada da certidão de óbito do 

requerido (Id. 25370316). É o relato do necessário. Decido. Diante da 

certidão de óbito do requerido (Id. 25370316), DEFIRO o pedido de 

25370310, e suspendo o processo por 30 (trinta) dias, a fim de que a 

parte autora promova a alteração do polo passivo da demanda. Caso o 

autor cumpra com essa determinação, proceda com a citação do polo 

passivo eventualmente indicado na forma da decisão de Id. 20328020. 

Decorrido o prazo sem cumprimento, façam os autos conclusos. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002053-69.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DE FREITAS DANIELIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA TAVARES GOBBI E MELO OAB - PR83251 (ADVOGADO(A))

JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR OAB - MT3735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO GARCIA GARCIA OAB - PR04903 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002053-69.2019.8.11.0007. REQUERENTE: KATIA 

DE FREITAS DANIELIDES REQUERIDO: UNIMED DE LONDRINA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Nos termos do art. 1.023, 

§ 2º, do CPC/15, INTIME-SE a parte embargada, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste o que entender de direito. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos 

para as deliberações necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000055-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DONIZETE BORGES (AUTOR(A))

CACILDA SANCHES BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000055-03.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): SEBASTIAO DONIZETE BORGES, CACILDA SANCHES 

BORGES REU: INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E 

COLONIZACAO LTDA - EPP Vistos. Trata-se de ação de usucapião 

proposta por SEBASTIAO DONIZETE BORGES e CACILDA SANCHES 

BORGES em face de Indeco – Integração, Desenvolvimento e Colonização 

LTDA., ambos qualificados nos autos. Aduziram os requerentes serem 

legítimos possuidores de um imóvel localizados na área urbana de Alta 

Floresta/MT, tendo em 06.04.1993 adquirido das senhoras Maria Alves de 

Almeida e Cleuza Batista de Oliveira, por intermédio de contrato particular 

da compra e venda (em anexo), o lote urbano nº. 18, quadra M, setor SE 

2-N, com área de 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), 

fixando ali sua residência, exercendo desde então a posse mansa, 

pacifica e com animus domini. Alegam, ainda, que as senhoras Maria 

Alves de Almeida e Cleuza Batista de Oliveira, compraram o lote 

usucapiendo diretamente da requerida Indeco, no ano de 1991. Que há 

mais de 24 (vinte e quatro) anos os requerentes residem no imóvel 

usucapiendo, onde foi construída a única residência destinada ao 

abrigado da sua família. Afirma que efetua o pagamento do IPTU, o que a 

demonstra que a função social da posse esta sendo observada, fato 

demonstrado através de comprovantes de pagamento. A petição inicial 

veio instruída com documentos inseridos via Sistema PJE. Manifestação do 

Município de Alta Floresta/MT indicando desinteresse na demanda. id. 

12285695. Da mesma forma o Estado de Mato Grosso, id. 12604645, 

manifestou pelo desinteresse na lide. O requerido ofertou contestação ao 

Id. 12259895, acostando os documentos em Ids seguintes. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação ao Id. 14417656. Despacho 

saneador proferido ao Id. 19312215. Intimada, a união deixou decorrer in 

albis o prazo para manifestação. Realizada a audiência de instrução e 

julgamento ao Id. 23016642. No ato foi realizada a inquirição da parte 

autora, a qual foi redigida a termo, tendo a parte requerida comparecido ao 

ato. Citados os confinantes, nenhum deles apresentou resposta, conforme 

atesta a certidão de Id. 14367816. É o relato do necessário. Fundamento. 

Decido. Como consignado no relatório, buscam os autores obterem a 

declaração de propriedade da área que sustenta exercer a posse e residir 

há mais de 24 (vinte e quatro) anos. Verifica-se que a parte autora 

adquiriu a posse da área de Maria Alves de Almeida e Cleuza Batista de 

Oliveira em 1993, e estas compraram o lote usucapiendo diretamente da 

requerida Indeco, no ano de 1991. Logo, têm a posse da área e lá residem 

há cerca de 26 (vinte e seis) anos. Invoca 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 
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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 – 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 

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 que há mais de 26 (vinte e seis) anos estabelece no imóvel sua 

moradia. 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 parte autora por meio de usucapião. 

DISPOSITIVO “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

exordial, para DECLARAR, em favor da parte autora SEBASTIAO 

DONIZETE BORGES e CACILDA SANCHES BORGES, A AQUISIÇÃO DA 

PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO do imóvel localizados na área urbana de 

Alta Floresta/MT, com a descrição lote urbano nº. 18, quadra M, setor SE 

2-N, com área de 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), 

registrados nas Matrículas Imobiliárias no Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Alta Floresta/MT sob a matrícula n.º 697, Livro 02- C, aos 

30/01/1991. Essa sentença servirá de título para matrícula, oportunamente, 

no Cartório de Registro de Imóveis dessa Comarca. CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por fim, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

mandado de averbação ao CRI local, fazendo-se acompanhar de cópia da 

presente sentença (artigo 1.238 do Código Civil), fazendo-se acompanhar 

da certidão de trânsito em julgado da sentença e as demais peças que se 

fizerem necessárias por exigência legal; Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas 

e cautelas de praxe, observando-se às normas da CNGC-MT. Ciência à 

Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001497-72.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIELE CARLEIS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001497-72.2016.8.11.0007. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: EDIELE CARLEIS DA SILVA Vistos. Cumpra-se na íntegra a 

decisão de Id. 24276866, que DEFERIU o pedido de consulta via Sistema 

Infojud a fim de localizar bens da parte executada. Sendo exitosa a 

consulta, DECRETO o SIGILO DOS AUTOS, haja vista o sigilo fiscal que 

envolve os dados, tendo acesso apenas a partes do processo. Proceda a 

secretaria com o sigilo do processo. Expeça-se as demais providências 

constante da decisão que deferiu a consulta via INFOJUD (decisão 

anterior). Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120694 Nr: 8016-51.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de DESARQUIVAMENTO dos autos, conforme requerido, 

na forma do art. 605 da CNGC.

Defiro ainda o pedido retro, cumpra-se na forma requerida, após, retorne 

os autos ao arquivo.

 ÀS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121379 Nr: 239-78.2015.811.0007

 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: Eunice Ferreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Diante de diversas recusas de perito, e ante imensa dificuldade em 

obter o aceite de médicos peritos para a execução do nobre encargo que 

lhes é atribuído, FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o 

ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, 

do CPC).

A perícia será realizada pela Dra. Fernanda Marchese Nishioka,para 

realizar a perícia médica na parte autora, no dia 13/02/2020, às 14:00 no 

prédio deste Fórum (sala de fisioterapia).

2) INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e horário designado, via 

e-mail mediante confirmação de recebimento (nandanishi@hotmail.com), 

consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo 

no prazo de 20 dias, contado a partir da data da realização da perícia, bem 

como, PROCEDA à intimação da parte autora para comparecer no local, dia 

e horário designados para se submeter ao exame pericial.

Ainda, ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, dos quesitos 

apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos e 

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

Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra 

mencionado, arquivado na Secretaria da Vara).

3) CONSIGNE-SE que a escusa apenas poderá se dar através de 

justificativa plausível por seu impedimento ou suspeição, nos termos do 

art. 467 do CPC/15, podendo em caso de recusa injustificada ser 

penalizado com fulcro no art. 468, § 1º, do mesmo diploma legal.

4) INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, observando-se, integralmente, as 

deliberações já proferidas, vez que houve apenas mudança de perito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 69836 Nr: 2808-28.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Estefano Krik, Erika Elisabeth Krik Groch

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de DESARQUIVAMENTO dos autos, conforme requerido, 

na forma do art. 605 da CNGC.

Defiro ainda o pedido retro, cumpra-se na forma requerida, após, retorne 

os autos ao arquivo.

 ÀS PROVIDENCIAS.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001383-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON BRAZ MOREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

EDELSON PEDRO SANTANA (EXECUTADO)

SANTANA - COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E EMBALAGENS LTDA 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ROGER 

AUGUSTO BIM DONEGA PROCESSO n. 1001383-02.2017.8.11.0007 Valor 

da causa: R$ 25.967,47 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. 

MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-508 POLO 

PASSIVO: Nome: SANTANA - COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E 

EMBALAGENS LTDA Nome: WILSON BRAZ MOREIRA DA COSTA Nome: 

EDELSON PEDRO SANTANA 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 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 

6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos 

indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas 

judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). , conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor de 

SANTANA - COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E EMBALAGENS LTDA, 

WILSON BRAZ MOREIRA DA COSTA e EDELSON PEDRO SANTANA, 

referente à CDA n° 20172381. DECISÃO: Vistos. Instada a se manifestar, 

a parte exequente, ao Id. 17567624, pugnou pela citação editalícia da parte 

executada ainda não localizada nos autos. Após frustradas as tentativas 

de citação pessoal dos executados SANTANA – COM. DE. PROD. 

NATURAIS E EMBALAGENS LTDA – CNPJ n° 07.833.735/0001-45), e 

(EDELSON PEDRO SANTANA – CPF nº 009.453.161-78), todas as 

diligências foram infrutíferas, sendo que, inclusive foram realizadas 

buscas judiciais com o intuito de localizar os endereços dos executados 

mencionados, cujo resultado também foi negativo. Assim, CITE-SE por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se os termos do artigo 

8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal, os executados ainda não citados 

mencionados no início desta decisão. Procedida a citação editalícia e não 

havendo pagamento ou garantia da execução, NOMEIO o douto Defensor 

Público como curador especial, para onde os autos deverão ser 

encaminhados para manifestação, no prazo legal. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso de nomeação de 

bens à penhora, deverá a parte devedora observar as disposições do art. 

835 do Código de Processo Civil, bem como apresentar documento 

comprobatório de propriedade e inexistência de ônus, indicando o valor 

dos bens. 2. Deverá, ainda, a parte devedora, comparecer em cartório 

para assinar o termo de penhora e depósito, acompanhada de seu 

cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de 03 (três) dias, a 

contar da sua intimação da aceitação dos bens pela parte credora, sob 

pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora se efetuar por 

Oficial de Justiça. 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, 

TALATA DAIANE LIMBERGER BATTIROLA, digitei. Alta Floresta, 29 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000305-65.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

STAVARENGO ADVOCACIA (IMPETRANTE)

VALTER STAVARENGO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Jose Luiz da Silva Oliveira (IMPETRADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000305-65.2020.8.11.0007. IMPETRANTE: 

STAVARENGO ADVOCACIA, VALTER STAVARENGO IMPETRADO: JOSE 

LUIZ DA SILVA OLIVEIRA Vistos. Trata-se de mandado de segurança 

impetrado por Stavarengo Advocacia e Valter Estavarengo contra o Sr. 

José Luiz da Silva Oliveira (Procurador do município de Alta Floresta-MT), 

todos qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os respectivos 

documentos anexados. Vieram-me os autos conclusos. É a breve síntese. 

DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte impetrante 

manejou o remédio constitucional, alegando conexão com processo em 

trâmite na 3ª Vara desta Comarca. Pois bem. Analisando ao feito, mesmo 

que não exista conexão, é evidente que o trâmite do processo em unidade 

judiciária distinta ao processo principal poderia gerar decisões 

conflitantes. Aliás, por este mandado de segurança ser uma ação 

“acessória” a que esta em trâmite no juízo da 3ª Vara desta Comarca, o 

processo deve ser remetido para lá. Portanto, DECLINO A COMPETÊNCIA 

para o processamento e julgamento do presente feito, DETERMINANDO a 

sua REMESSA ao r. Juízo da 3ª Vara desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se, procedendo-se às baixas e cautelas de praxe.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-73.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DA COSTA LAGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000298-73.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

VALTER DA COSTA LAGES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL - INSS Vistos. Analisando detidamente a inicial, mormente os 

documentos que a instruem, verifico que o benefício pleiteado em Juízo 

fora requerido administrativamente em 01/08/2016, sendo que o benefício 

seria mantido até 31/10/2016, podendo a parte ter interposto recurso à 

Junta de Recurso da Previdência Social todavia, não consta dos autos a 

prova da negativa de concessão do benefício previdenciário, seja pelo 

concreto indeferimento do pedido, seja pela notória resistência da 

autarquia à tese jurídica esposada. Sendo assim, necessária a 

comprovação do indeferimento administrativo referente ao último 

requerimento, realizado. Por essas razões: 1) INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial trazendo aos 

autos a prova da negativa de concessão do benefício previdenciário, seja 

pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela notória resistência da 

autarquia à tese jurídica esposada (lembrando que aqui não se está 

falando em esgotamento das vias administrativas, apenas da primeira 

decisão administrativa que teria negado o benefício pleiteado), sob pena 

de indeferimento. 2) Após decorrido o prazo assinalado, com, ou sem 

emenda da inicial, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto 

no artigo 10, do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida 

determinação. CUMPRA-SE.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000168-83.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO OAB - MT0004151S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000168-83.2020.8.11.0007. AUTOR(A): JOSE 

DOMINGOS DE SOUZA REU: AYMORE Vistos. Alega a parte autora que é 

pessoa pobre na acepção legal da palavra, não podendo arcar com o 

pagamento das taxas e custas processuais, pleiteando, assim, para que 

lhe sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita. Pois bem. A meu 

ver, toda presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do novo CPC, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte autora a comprovação do 

preenchimento dos pressupostos legais. Assim, DETERMINO que a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos documentos idôneos 

que comprovem a hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações 

de imposto de renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de 

água dos últimos três meses), sob pena de indeferimento dos benefícios 

da justiça gratuita. CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o 

disposto no art. 10 do CPC/15. Decorrido o prazo, com ou sem a devida 

manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

NEUZA DUARTE PEREIRA OAB - 514.817.581-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000001-37.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA DUARTE PROCURADOR: NEUZA DUARTE PEREIRA REU: 

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. 1) De início, PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a 

conversão da classe processual para “Cumprimento de Sentença”, 

consoante às normas elencadas na CNGC-MT. 2) INTIME-SE a parte 

executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, devidamente atualizado, 

acrescido das custas, sob pena de incidência de multa automática de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, “caput” 

e § 1º, do CPC. 3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, 

caso haja informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado 

da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu 

interesse, no prazo de 15 (quinze) dias. 4) Se decorrido tal prazo sem que 

haja notícia de pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, 

imediatamente, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser 

cumprido na forma do artigo 523, § 3º do CPC. 5) Transcorrido o prazo de 

15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o decurso do 

prazo também de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

“caput” do CPC/2015). Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005613-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RIBEIRO DA TRINDADE (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):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005613-19.2019.8.11.0007. AUTOR(A): VIVIANE 

RIBEIRO DA TRINDADE REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Cuida-se de ação de pensão por morte c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por Viviane Ribeiro Trindade contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, o qual, em síntese, pretende a 

concessão da tutela para o fim de determinar que a autarquia ré implante o 

benefício previdenciário que alega fazer jus. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Vieram os autos à minha conclusão. É o breve 

relato. DECIDO. Almeja a parte autora a concessão de tutela provisória de 

urgência de seu pedido, para ser agraciado com o recebimento da pensão 

por morte a que julga fazer direito logo no início da demanda. Pois bem. 

Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, a tutela provisória é 

gênero do qual são espécies: tutela de urgência, que se subdivide em 

tutela satisfativa (que o código denomina de antecipada) ou cautelar – 

sendo que ambas podem ser requeridas antecedente ou incidentalmente – 

e tutela de evidência, consoante dispõe o art. 294 do CPC/2015: “Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. Assim, 

compete ao Magistrado verificar dois pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, aqueles dois clássicos 

pressupostos da tutela de urgência (fumaça do bom direito e perigo da 

demora) foram agora transformados nos seguintes termos: probabilidade 

do direito e perigo ao resultado útil do processo. É o que está estabelecido 

no caput do art. 300 do CPC/2015: “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. 
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§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. 

Destarte, não vejo, ao menos por ora, o preenchimento dos requisitos 

necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte 

autora. É dizer, as provas colacionadas devem ser suficientes a calcar o 

Julgador de que não será tal tutela irreversível, devendo, pois, tais provas, 

serem inequívocas do alegado, sob pena de a parte contrária ser 

prejudicada. No caso em apreciação, trata-se de pensão por morte, de 

maneira que entendo imprescindível a produção de provas para fazer um 

juízo de valor seguro acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos 

legais para a obtenção do benefício de maneira que se faz temerária a 

concessão de tutela provisória (seja a de urgência ou de evidência) antes 

de encerrada a instrução processual. Por fim, sabe-se que a pensão por 

morte somente poderá ser concedida mediante prova suficiente para 

comprovar a dependência da requerente em relação ao de cujus, 

especialmente porque não é presumível a dependência dos genitores 

quanto a seus filhos. Neste sentido, apresento um recente julgado do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 8.213/91. TRABALHADOR 

URBANO. FILHO FALECIDO. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. 

AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. 

A pensão por morte é benefício previdenciário regido pela lei vigente à 

época do óbito do segurado instituidor e independe de carência. Nos 

termos do art. 74 da Lei 8.213/91, é o benefício pago aos dependentes do 

segurado falecido, homem ou mulher, aposentado ou não. A concessão 

do benefício de pensão por morte pressupõe a dependência econômica 

em relação ao instituidor da pensão (arts. 16 e 74 da Lei n. 8.213, de 

1991). 3. No caso dos autos, apesar de comprovado o óbito do instituidor, 

sua qualidade de segurado urbano (falecido estava empregado) e a 

relação de parentesco entre os agravantes e ele (genitores - pai e mãe), 

não restou demonstrada a dependência econômica. 4. A dependência 

econômica dos pais em relação ao filho não é presumida, ao contrário, 

deve ser provada (art. 16, II, c/c § 4º da Lei 8.213/91). A documentação 

trazida aos autos não leva à conclusão da dependência dos pais em 

relação ao filho falecido, o que afasta a verossimilhança do direito 

pleiteado. 5. Antecipação da tutela indeferida. Agravo de instrumento 

desprovido. A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de 

instrumento. (AG 00553071220164010000, DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

DATA:22/01/2018 PAGINA:.)”. De mais a mais, em demandas desse 

talante, as provas colacionadas devem ser suficientes para que o 

Julgador, ao conceder a tutela provisória, tenha quase certeza de que se 

a demanda fosse julgada na ocasião, sairia à parte requerente vencedora, 

o que não é o caso, pois, para aferir se a autora tem o direito que alega, 

repito, provas deverão ser colhidas. Diante do breve exposto: 1) RECEBO 

a inicial em todos os seus termos, bem como INDEFIRO a tutela provisória 

almejada. 2) Não obstante o interesse público defendido nas causas em 

que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a 

realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por 

parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é 

possível identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de 

transação judicial, mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016 pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência 

de conciliação nos processos em que forem parte o INSS e demais 

autarquias federais. Assim, designar audiência na forma do caput do 

artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o 

objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do 

processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, 

além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante 

de tais considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoa física) de que não possuem recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do 

artigo 99, do CPC/2015. INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005535-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARISELMA VIEIRA DO PRADO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005535-25.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARISELMA VIEIRA DO PRADO FERREIRA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) Não obstante o interesse público 

defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam 

parte não impeça a realização de acordos judiciais, não há uma 

discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer tais 

acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do 

artigo 99, do CPC/2015. 5) INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000296-06.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DANZIGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000296-06.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

CLEONICE DANZIGER REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. DEFIRO a gratuidade de justiça diante 

da presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) 

de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 

Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova oral, se o caso, após a 

formação do contraditório. A prova material juntada aos autos até o 
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momento não se mostra suficiente a comprovar, em análise sumária, a 

verossimilhança do efetivo desempenho da atividade rural em regime de 

economia familiar, o que constitui óbice à concessão da tutela de urgência. 

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 

CITE-SE a autarquia requerida, com o encaminhamento dos autos, 

devendo constar as advertências dos artigos 344 e que o prazo para 

contestar é de sessenta (60) dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 

001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC, diante da impossibilidade de comparecimento dos 

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

humanos. Após a apresentação da contestação ou escoado o prazo de 

resposta do requerido, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003669-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO OAB - 496.191.601-34 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ZEFERINA CALONGA CARNEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003669-79.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA PROCURADOR: KLEBER ZINIMAR 

GERALDINE COUTINHO REU: ZEFERINA CALONGA CARNEIRO Vistos. Da 

análise dos autos, observa-se que a parte reconvinte pleiteou pelos 

benefícios da justiça gratuita, no entanto, não juntou aos autos documento 

comprobatórios. Assim, intime-se a reconvinte para que, em até 15 

(quinze) dias, recolha as custas de ingresso, nos termos do Provimento nº 

41/2013-CGJ, ou junte nos autos a declaração de hipossuficiência, sob 

pena de não processamento da reconvenção. Devidamente recolhidas as 

custas, ou juntada declaração de hipossuficiência, intime-se a parte 

autora/reconvinda para réplica da ação originária e para contestar a 

reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, intime-se a 

reconvinte para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Ao final, voltem-me 

conclusos para as deliberações pertinentes.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000311-72.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000311-72.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

TEREZA GONCALVES REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis 

que preenche os requisitos essenciais. 2) Entendo necessário, para 

análise do pedido de tutela de urgência, a realização de perícia médica. In 

casu, através do Ofício Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado 

de 19.06.2013, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda com que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, 

bem como, o 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, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial 

na pessoa do (a) Dr. (a) NOMEIO, a Dr. (a) Fernanda Marchese Nishioka, 

para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 13/02/2020, às 14 

horas no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). INTIME-SE a Sra. Perita 

da nomeação e do dia e horário designado, via e-mail mediante 

confirmação de recebimento (nandanishi@hotmail.com), consignando-se 

que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 20 

dias, contado a partir da data da realização da perícia, bem como, 

PROCEDA à intimação da parte autora para comparecer no local, dia e 

horário designados para se submeter ao exame pericial. Ante a imensa 

dificuldade em obter o aceite de médicos peritos para a execução do 

nobre encargo que lhes é atribuído, FIXO os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 

305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e 

efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). Nesta oportunidade, registro que a 

nomeação do Perito se fez através do Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, conforme determina o art. 

22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, conforme extrato anexo. 3) 

INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015. 4) 

Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia 

da inicial, bem com dos documentos que a instruíram indispensável a 

realização da perícia médica e dos quesitos eventualmente apresentados 

pela parte autora, deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

5) 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? Caso temporária, por quanto 

tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, 

a p r o x i m a d a m e n t e  d e s d e  q u a n d o  e l a  e x i s t e ?  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? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 
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diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002811-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

CLEUSA PEREIRA BRAGA OAB - MT7280-B (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 056/07, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de INTIMAR o(a)s advogado(a)s da parte 

Requerida para, no prazo de cinco (05) dias, EFETUAR O RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA JUDICIÁRIA para POSTERIOR 

DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS, 

JUNTANDO CÓPIA DO RECOLHIMENTO E DA RESPECTIVA GUIA, NOS 

AUTOS, nos termos do Art. 389 da CNGC conforme segue: Art. 389, No 

caso de expedição de carta precatória entre comarcas do Estado de Mato 

Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site 

www.tjmt.jus.br = emissão de guias online. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos Termos do 

Artigo 9.º da Lei Nº11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005178-45.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. F. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimar o(a) Advogado(a) da parte Autora, abrindo vista para 

manifestação, no prazo de cinco (05) dias. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos Termos do 

Artigo 9.º da Lei Nº. 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 112817 Nr: 1407-52.2014.811.0007

 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: Florice de Jesus Veloso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Del Moro & Del Moro Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação ordinária proposta por Florice de Jesus Veloso em face 

de Del Moro & Del Moro Ltda.

 As partes juntaram acordo às fls189v-190 (ID 27136711).

 Por conseguinte, ao analisar o referido acordo, vislumbra-se que as 

avenças que ensejaram o ajuizamento deste feito, estão devidamente 

regulares, não havendo qualquer empecilho à homologação.

Em face do exposto, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGANDO o acordo ajustado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo seus termos ser 

estritamente obedecidos pelas partes.

Custas pelo autor, ficando sua exigibilidade suspensa, devido à 

concessão da gratuidade de justiça. Devido à transação, há isenção de 

eventuais custas remanescentes, conforme preceitua o art. 90, §3º do 

CPC.

Sem honorários.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 65223 Nr: 4776-30.2009.811.0007

 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): Barbosa & Rodrigues Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Agustini - 

OAB:MT/12.500A

 Vistos etc.

1 – Por se tratar de procedimento de cumprimento de sentença, deve a 

Secretaria da Vara promover, acaso ainda não tenha feito, as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos.

2 - Intime-se a parte executada na pessoa do advogado constituído nos 

autos para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, acrescido de custas, se houver.

2.1 - Não havendo advogado constituído nos autos para representar a 

parte executada, ou sendo esta defendida pela Defensoria Pública, 

deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais parágrafos 

do referido artigo.

 2.2 - Consigne-se, ainda, que em caso de transcurso do lapso temporal 

acima disposto sem o pagamento do débito haverá acréscimo de multa de 

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

por cento) (§1º do art. 523 do CPC).

3 - Fica a parte executada advertida de que transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que apresente impugnação nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação.

4 – Não havendo impugnação ou pagamento, e, havendo pleito de alguma 

medida constritiva na inicial de cumprimento de sentença, voltem-me os 

autos conclusos.

5 – Acaso não haja o requerimento acima mencionado, intime-se a parte 

exequente para que requeira, em 10 (dez) dias, as medidas que julgar 

pertinentes.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 13 de 691



Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 144058 Nr: 5223-71.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Mauzira Batista da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Diante dos depósitos de fls. 87/90, expeça-se alvará de levantamento do 

crédito principal em nome da parte autora, em conta indicada na petição de 

fls. 79/80.

Quanto aos valores restantes do crédito principal, tocante aos honorários 

contratuais, bem como quanto aos honorários sucumbenciais, expeça-se 

alvará de levantamento em nome da causídica da parte autora, em conta 

indicada também no petitório de fls. 79/80.

Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios.

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57327 Nr: 1918-60.2008.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazario & Nazario Ltda (Mercado Iguaçu), 

Domicio Rosa Nazario

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que houve apenas uma tentativa de 

localizar o endereço da parte executada à fl.31/32, não tendo sido 

diligenciado pelo exequente outras tentativas de localizar o possível 

endereço, sob a alegação de que este se mudou e não sendo conhecido 

seu paradeiro (fl. 35).

 Declaro nula a citação por edital realizada à fl. 37/41, por entender que os 

executados não podem ser tidos como em local incerto e não sabido, uma 

vez que não esgotadas as providências destinadas às suas localizações.

Neste tocante, intime-se a exequente para que, em até 10 (dez) dias, 

requeira providências complementares ou efetivamente comprove a 

impossibilidade de localização dos executados.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 119474 Nr: 7127-97.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Maximino Agostini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8148, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Diante do depósito de fl. 103, expeça-se alvará de levantamento do crédito 

principal em nome da parte autora, em conta indicada na petição de fls. 

105/106.

Quanto aos valores restantes do crédito principal, tocante aos honorários 

contratuais, expeça-se alvará de levantamento em nome do causídico da 

parte autora, em conta indicada também no petitório de fls. 105/106.

Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios.

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 91847 Nr: 577-91.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reflora Reflorestadora Ltda, Ronel Machado 

de Oliveira, Valdon Ribeiro Figueiredo, Ricardo Mastrangelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Considerando que o credor demonstrou a homologação do 

plano de recuperação judicial, conforme decisão encartada às fls. 

220/222, bem como a planilha com o cronograma para pagamento dos 

seus créditos, devidamente acostada às fls. 217/219, defiro o requesto de 

fls. 224/226 e SUSPENDO o procedimento até abril/2026, com fulcro no art. 

6º da Lei nº 11.101/05, uma vez que o débito será pago pelo executado 

em 120 (cento e vinte) meses, passado o período de carência de 48 

(quarenta e oito) meses, a contar da homologação do plano, ocorrida em 

16.04.2012. Contudo, tem-se que a suspensão se opera somente em face 

da empresa recuperanda, de modo que o feito prosseguirá em face dos 

devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real 

ou fidejussória. (...) Dessa forma, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dar regular prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção em face do devedores solidários e coobrigados. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003998-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARGARETE TONINI KUNTZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (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: 1003998-91.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): ELSA MARGARETE TONINI KUNTZ 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 31/03/2020, 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, 23 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002660-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO (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)
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Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002660-53.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO 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 31/03/2020, 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, 23 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004461-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LISBOA DE OLIVEIRA (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 DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004461-67.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ANTONIO LISBOA DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO 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 31/03/2020, às 14:30H. 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, 24 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003933-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY MARCHI MICUANSKI (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))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003933-33.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): NELCY MARCHI MICUANSKI 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 

31/03/2020, às 15:30H, 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, 27 de janeiro de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000225-04.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARINHO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000225-04.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): RITA MARINHO DE SOUSA REU: BANCO INTERMEDIUM SA 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de 

desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada 

com repetição do indébito e danos morais, ajuizada por RITA MARINHO DE 

SOUSA em face de BANCO INTERMEDIUM S.A. Inicialmente, defiro a 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 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. Verifica-se que o 

presente caso trata de relação de consumo. Desse modo, no que 

concerne à matéria probatória, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.078, 

determino a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores. 

Ademais, nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 02/04/2020, às 12h30, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca. 

Citem-se os réus com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, para 

que compareçam à audiência designada, acompanhado de advogado, bem 

como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

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 dos autores ou do réu 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 pelos autores (CPC art. 344). Decorrido o prazo, certifique-se, 

havendo resposta, intime-se a parte autora para réplica. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 24 de janeiro de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000228-56.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARINHO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000228-56.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): RITA MARINHO DE SOUSA REU: BANCO INTERMEDIUM SA 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de 

desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada 

com repetição do indébito e danos morais, ajuizada por RITA MARINHO DE 

SOUSA em face de BANCO INTERMEDIUM S.A. Inicialmente, defiro a 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 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. Verifica-se que o 

presente caso trata de relação de consumo. Desse modo, no que 

concerne à matéria probatória, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.078, 

determino a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores. 

Ademais, nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 02/04/2020, às 13h00, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca. 

Citem-se os réus com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, para 

que compareçam à audiência designada, acompanhado de advogado, bem 

como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

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 dos autores ou do réu 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 pelos autores (CPC art. 344). Decorrido o prazo, certifique-se, 

havendo resposta, intime-se a parte autora para réplica. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 24 de janeiro de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000294-36.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000294-36.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA REU: BANCO PAN 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de 

desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada 

com repetição do indébito e danos morais, ajuizada por MARIA DE JESUS 

ALMEIDA DA SILVA em face de BANCO PANAMERICANO S.A. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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. Verifica-se que o presente caso trata de relação de consumo. 

Desse modo, no que concerne à matéria probatória, nos termos do art. 6º, 

VIII, da Lei 8.078, determino a inversão do ônus da prova em favor dos 

consumidores. Ademais, nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 07/04/2020, às 12h00, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta 

Comarca. Citem-se os réus com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, para que compareçam à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. 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 dos autores ou do réu 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 pelos autores (CPC art. 344). Decorrido o 

prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte autora para 

réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 28 de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001148-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA RITA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/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: 1001148-64.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): DEJANIRA RITA DA CONCEICAO 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 31/03/2020, às 14:45H. 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, 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, 22 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004492-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA LOPES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (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 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: 1004492-87.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): GERALDA LOPES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 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 31/03/2020, 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, 23 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004429-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PERIN FERREIRA (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 DO SEGURO SOCIAL (REU)
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Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004429-62.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): REGINA PERIN FERREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO 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 31/03/2020, 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, 28 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001642-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUTILENE DIAS LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO WAGNER DOS SANTOS (REU)

SANTOS E PASSOS LTDA - ME (REU)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001642-94.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): RUTILENE DIAS LEMOS REU: SANTOS E PASSOS LTDA - ME, 

ALESSANDRO WAGNER DOS SANTOS, JUNTA COMERCIAL DO 

ESTADODE MATO GROSSO Vistos etc. Decreto a revelia da Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso, em razão de ter escoado “in albis” o 

prazo de resposta deflagrado pela citação por via eletrônica, como 

certificado sob ID 12399492, de forma adequada ao disposto no art. 246, 

§1º, do CPC[1]. A respeito da citação por edital efetuada nos autos, 

procedeu este juízo, nos termos do art. 256, §3º do CPC[2], à procura de 

endereço diverso daquele em que não foi localizada a parte requerida, 

SANTOS E PASSOS LTDA – ME, porém sem êxito, pelo que não merece 

retoque a decisão que a ordenou. Tocante à legitimidade da Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso, que deve ser verificada ex officio, 

apesar de por ora não verificar o liame subjetivo alegado na exordial, 

quanto ao dever da JUCEMAT de verificar a veracidade dos documentos 

apresentados para a constituição de pessoas jurídicas e a inclusão de 

sócios nessa, postergo a análise para após a cognição exauriente. Defiro 

o pleito de prova testemunhal requerido pela parte autora. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 31/03/2020, às 15:45H. 

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, 

22 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito [1] § 

1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. [2] § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se 

infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição 

pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002312-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)

Cleideneide R O N da Graça CFC-ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002312-64.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): ILSON PEREIRA DE SOUZA REU: DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN, CLEIDENEIDE R O N DA 

GRAÇA CFC-ME Vistos, etc. A prova de que o autor se declara, em rede 

social (Linkedin), como proprietário de uma pessoa jurídica (ID 26087280) 

foi contraposta pelas alegações de que a empresa, localizada nos fundos 

de sua residência e destinada à produção familiar de sucos naturais, 

funcionou por poucos meses e, logo em seguida, tornou-se insolvente, 

estando ativa somente por “incapacidade financeira”. Ainda que se confira 

maior peso probatório à prova trazida pela ré face às alegações autorais, 

remanescem dúvidas quanto à capacidade financeira do autor, e, por isso, 

tratando-se de ônus do impugnante, que não foi devidamente desonerado, 

deve ser mantida a gratuidade, por força da presunção disposta no art. 

99, §2º, do CPC. Ademais, sendo nítido o caráter consumerista da relação 

em apreço, por ser o autor destinatário final dos serviços prestados pela 

ré, assim como por verificar a hipossuficiência técnica do requerente 

quanto aos trâmites dos processos administrativo referentes às carteiras 

de habilitação, os quais são de expertise da requerida, determino a 

inversão do ônus da prova. Tocante às preliminares trazidas pelo Detran, 

em sua contestação sob ID 24485424, a fim de verificar sua legitimidade 

ou o liame subjetivo da pretensão autoral com a autarquia, entendo 

necessário promover a cognição exauriente, postergando a análise de tais 

questões para a sentença. Pela demonstração de impossibilidade 

transação pelos representantes do Detran em audiência, afasto a 

aplicação de sanções decorrentes do não comparecimento da parte em 

audiência. Não havendo questões processuais pendentes, declaro 

saneado o feito. Fixo como questões relevantes para a apreciação judicial 

a responsabilidade da empresa requerida quanto à obrigação de fazer e 

quanto ao pleito indenizatório. Defiro a produção de prova testemunhal 

postulada por ambas as partes e da colheita do depoimento pessoal do 

autor, sob pena de confesso. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 31/03/2020, às 16:30H. 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 NCPC), salvo se já tiverem 

se responsabilizado pelo comparecimento. Às providências necessárias. 

Alta Floresta, 23 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000223-34.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MARA AGUIAR PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURIDE AGUIAR PINHEIRO (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

WILLIANSMAR AGUIAR PINHEIRO (LITISCONSORTES)

BENTO PINHEIRO NETO (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA
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FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000223-34.2020.8.11.0007 

REQUERENTE: LILIAN MARA AGUIAR PINHEIRO ESPÓLIO: MAURIDE 

AGUIAR PINHEIRO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico a ausência 

de documentos essenciais, a procuração outorgada pela autora ao 

causídico que subscreve eletronicamente a exordial, de modo que há vício 

na representação que impede a admissibilidade da propositura. Ademais, 

tratando-se de feito de jurisdição voluntária em que não há contraposição 

de interesses, desde já destaco que para o deferimento do pedido liminar 

deve ser comprovada a anuência de todos os interessados, não bastando 

apenas as alegações contidas na peça inaugural. Assim, nos termos dos 

artigos 76, I, 320 e 321 do CPC, determino a complementação da 

documentação, em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 28 de janeiro de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000324-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI APARECIDA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000324-08.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

EXECUTADO: SUELI APARECIDA DUARTE Vistos etc. 1 – Por se tratar de 

procedimento de cumprimento de sentença, deve a Secretaria da Vara 

promover, acaso ainda não tenha feito, as devidas retificações, inclusive 

na capa dos autos. 2 - Intime-se a parte executada na pessoa do 

advogado constituído nos autos para, no prazo de 15 dias, efetuar o 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado, devidamente 

atualizado até a data do pagamento, acrescido de custas, se houver. 2.1 - 

Não havendo advogado constituído nos autos para representar a parte 

executada, ou sendo esta defendida pela Defensoria Pública, deve-se 

observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais parágrafos do 

referido artigo. 2.2 - Consigne-se, ainda, que em caso de transcurso do 

lapso temporal acima disposto sem o pagamento do débito haverá 

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

advocatícios de 10% (dez por cento) (§1º do art. 523 do CPC). 3 - Fica a 

parte executada advertida de que transcorrido o prazo previsto no artigo 

523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que apresente impugnação nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação. 4 – Não havendo 

impugnação ou pagamento, e, havendo pleito de alguma medida constritiva 

na inicial de cumprimento de sentença, voltem-me os autos conclusos. 5 – 

Acaso não haja o requerimento acima mencionado, intime-se a parte 

exequente para que requeira, em 10 (dez) dias, as medidas que julgar 

pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 29 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003459-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ARAUJO DE MORAIS (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))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003459-96.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): JOEL ARAUJO DE MORAIS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos 

etc. Determino a realização de prova pericial requerida pela parte autora. 1 

– Nomeio a perita Letícia Rosa de Andrade, com endereço profissional à 

Rua Manoel S. de Oliviera, 157, Bairro Despraiado, Cuiabá-MT, CEP 

78048-014, para a realização da perícia médica necessária. 2 - Ademais, 

ante a imensa dificuldade em obter o aceite na presente Comarca de 

médicos peritos para a execução do nobre encargo que lhes é atribuído, e 

dado ao grau de complexidade da causa, arbitro os honorários periciais 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a tabela da 

Resolução nº 232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo previsto no art. 

2º, §4º, da mencionada norma. 3 – Tratando-se a parte autora, requerente 

da perícia, de beneficiária da Justiça Gratuita, o pagamento dos honorários 

periciais que lhe cabem obedecerá à sistemática do art. 95, §3, II, do 

NCPC, segundo o qual “Quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser 

paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do 

Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o 

valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de 

sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. Logo, fica o expert ciente 

de que os honorários serão suportados pelo Estado de Mato Grosso, 

mediante o ajuizamento da competente execução, ou pela parte 

sucumbente, caso não seja beneficiária da gratuidade da Justiça. 4 – 

Intime-se a perita nomeada, para fins de manifestação quanto à aceitação 

do encargo, no prazo de 05 (cinco) dias. 5 – Com a aceitação, intimem-se 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e 

apresentar quesitos (art. 465, §1º, NCPC), se ainda não tiverem 

apresentado, como também para impugnarem a proposta de honorários. 6 

– Após, intime-se o perito para ciência dos quesitos, devendo designar o 

dia, horário e local da perícia, cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 

60 (sessenta) dias. Caso o perito entenda necessário fazer carga dos 

autos deverá se dirigir à escrivania para retirá-los. 7 - Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) Qual o percentual de 

comprometimento da invalidez do membro afetado do autor, consoante 

especificação contida na tabela anexa à Lei n. 11.945/2009? 8 - Após, 

intimem-se as partes, inclusive a parte autora pessoalmente para 

comparecimento, devendo trazer todos os exames e laudos que dispuser. 

9 - Com a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação 

das partes mediante publicação no DJE. 10 - Superado o prazo ventilado, 

CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante correta triagem. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Às providências. Alta Floresta, 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000754-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000754-91.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: IVANIR TEREZINHA TAPPER 

HONORATO Vistos, etc. De acordo com o disposto no §3º, do art. 256, do 

CPC, este Juízo procedeu à busca do endereço da parte executada 

através dos sistemas Infoseg e Siel e logrou êxito em obter logradouro no 

qual ainda não foi tentada a citação. Assim, antes de presumir que o 

requerida encontra-se em local incerto e não sabido, determino a citação 

desta no endereço constante nos extratos em anexo, por via postal, 

indeferindo, por ora, a citação editalícia. Não havendo êxito, voltem-me 

conclusos. Aportada resposta, à réplica. Intime-se a parte autora para 

ciência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 29 de 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002957-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME GARCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

STARNET INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002957-26.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: STARNET INFORMATICA 

LTDA - ME, JAIME GARCIA DOS SANTOS Vistos etc. Defiro o pedido de 

pesquisa pelos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, atinente à 

existência de VEÍCULOS em nome das partes devedoras. Considerando 

que não foi encontrado nenhum veículo apto à penhora, tanto pelo sistema 

RENAJUD ou pelo oficial de justiça, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens passíveis de constrição ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito. Alta 

Floresta, 29 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003592-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA TORQUATO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003592-70.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): JUCINEIA TORQUATO DA COSTA REU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Considerando o 

disposto nas declarações de imposto de renda da parte autora sob ID 

22619690, entendo que o fato de estar representada por advogado 

particular não é causa suficiente para a revogação da gratuidade de 

justiça, conforme previsão do art. 99, §4º, do CPC, pelo que rejeito a 

impugnação. Ademais, não há falar em revogação da tutela de urgência, 

porquanto esta sequer foi deferida, como se extrai da decisão de ID 

23113781. Quanto à inépcia da petição inicial, não é possível verificar, 

pelos documentos juntados com a exordial, ao contrário do alegado na 

contestação, que a parte autora não tem efetuado os pagamentos dos 

valores que entende como incontroversos no tempo e modo contratados 

(art. 330, §§2º e 3º, do CPC), não havendo nos autos extrato ou 

comprovantes dos aludidos pagamentos, pelo que rejeito a preliminar. 

Ainda, por certo que a relação em voga possui nítido caráter 

consumerista, com a aplicação da teoria finalista, uma vez que a 

requerente é consumidor final do serviço (art. 2º, CDC) e a requerida 

ofertou o serviço de crédito discutido nos autos (art. 3º, §2º, CDC). 

Havendo relação de consumo, aliada à hipossuficiência técnica da autora 

com relação às normas aplicáveis à atividade de crédito e de 

regulamentação do mercado financeiro, deve ser deferido o pedido de 

inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Não 

havendo questões processuais pendentes, declaro saneado o feito. Fixo 

como questões relevantes para a decisão de mérito a existência de 

abusividade no contrato discutido. Com a inversão do ônus da prova, 

determino a intimação das partes, especialmente a requerida, para que, em 

até 15 (quinze) dias, requeiram eventual complementação de provas, sob 

pena de preclusão. Alta Floresta, 29 de janeiro de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002429-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO STAVARENGO OAB - 455.668.369-68 (REPRESENTANTE)

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAOL INDUSTRIA E COMERCIO 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: 1002429-55.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA - ME 

REPRESENTANTE: ROBERTO STAVARENGO EXECUTADO: CAOL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP Vistos, etc. 

Considerando que a tentativa do penhora de ativos financeiros restou 

infrutífera, defiro o pedido de penhora, avaliação, depósito e remoção do 

bem móvel indicado na petição e ID 28093911, devendo ser expedido o 

competente mandado a ser cumprido no endereço ali mencionado. Para 

tanto, nomeio a exequente como depositária dos bens. Cumprido o 

mandado, intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 10 

(dez) dias, e, após, voltem-me conclusos. Ainda, nos termos do art. 782, 

§3º, do CPC, defiro o pleito de inclusão do nome da executada no cadastro 

de inadimplentes. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta, 29 de janeiro 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000417-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JAQUES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000417-39.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: JOSE JAQUES DA SILVA Vistos, 

etc. Não estando a relação contratual em questão abrangida pelo art. 10 

da Lei 13.340/2016, não remanesce causa de suspensão do feito, pelo 

que deve o procedimento ser retomado. Ademais, não sendo incumbência 

do Poder Judiciário diligenciar endereço de partes ou testemunhas, 

apenas em situações excepcionalíssimas, adequadamente comprovadas, 

poderia ser utilizado o aparto judicial para tal intento, cabendo à parte 

autora apontar o endereço dos réus. Destarte, indefiro o pedido de ID 

15164240. Intime-se a parte requerente para dar regular prosseguimento 

ao feito, postulando o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo. Alta Floresta, 29 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001846-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLEIDE DOS SANTOS 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)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001846-70.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): DEOCLEIDE DOS SANTOS SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. DEOCLEIDE DOS 

SANTOS SILVA ajuizou ação de manutenção de aposentadoria por 

invalidez, com pedido de antecipação de tutela, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Aduz, em síntese, ser segurada 

da previdência social e que, após receber auxílio-doença e, 

posteriormente, decorrente de sentença judicial, a aposentadoria por 

invalidez, a autarquia requerida negou indevidamente a manutenção do 
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benefício, uma vez que persiste sua incapacidade. Juntou documentos. 

Laudo pericial sob ID 23993545. Citada, a autarquia previdenciária 

apresentou contestação sob ID ID 25324248, alegando, em suma, a 

inexistência de incapacidade laborativa e da comprovação da qualidade de 

segurado e do preenchimento da carência. Subsidiariamente, postula que, 

em havendo procedência, a data do início do benefício seja o laudo pericial 

apresentado em juízo, como também a incidência dos juros e correção 

monetária nos moldes da Lei n. 9.494/97. Réplica sob ID 27121093, 

reiterando os termos da inicial. Em síntese, é o relatório. Decido. Procedo 

ao julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, 

por ser desnecessária a produção de outras provas. Ademais, com 

espeque no Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19/06/2013, da Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT, com 

fulcro também no art. 139, VI, do CPC, a perícia foi realizada antes da 

citação, e, por isso, os requisitos apresentados junto à contestação não 

serão apreciados, até mesmo porque aqueles já respondidos são mais do 

que suficientes para a análise das pretensões autorais. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez 

se comprovada por perícia médica a incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como o período de carência (art. 25, I, da Lei nº 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91. Ao regulamentar a lei em apreço, 

enuncia o art. 43, caput, do Decreto nº 3.048/99: Art. 43. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida a CARÊNCIA exigida, quando for o caso, 

será devida ao SEGURADO que, estando ou não em gozo de 

auxílio-doença, for considerado INCAPAZ PARA O TRABALHO E 

INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa 

condição. (destacou-se). Da análise dos mencionados preceptivos, 

verifica-se ser imprescindível a presença dos seguintes requisitos legais, 

necessários a ensejar a procedência do pedido inicial: a) qualidade de 

segurado; b) carência, se for o caso; c) incapacidade para o trabalho e 

insuscetibilidade de reabilitação. O INSS contestou a incapacidade total e 

permanente da autora para o trabalho, a qualidade de segurado e a 

carência. A qualidade de segurada e a carência estão estampadas pelo 

CNIS de ID 25216979 - Pág. 6. A carência, por sua vez, não é exigida à 

autora, diante das sequelas advindas de hanseníase, patologia que se 

enquadra ao art. 151, da Lei de Benefícios. No que tange à incapacidade 

laborativa total e insuscetibilidade de reparação, o laudo pericial de ID 

23993545 comprova o preenchimento desta condição, asseverando que a 

autora possui incapacidade total e permanente para o trabalho. Quanto ao 

início da incapacidade, tem-se que o laudo pericial de ID 23993545 aponta 

ao ano de 2011, quando houve a piora do quadro álgico, razão pela qual a 

data do início do benefício deve ser a partir da cessação indevida, 

ocorrida em 21/01/2020 (ID 25216979 - Pág. 6). Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA INDEVIDAMENTE CESSADO. INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. JUROS E 

CORREÇÃO. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a concessão 

de benefício por incapacidade é necessária prova da invalidez 

permanente para qualquer atividade laboral - no caso de aposentadoria 

por invalidez (art. 42 da Lei 8.213/91) - ou para o seu trabalho ou atividade 

habitual por mais de quinze dias consecutivos - tratando-se de 

auxílio-doença (art. 60, da Lei 8.213/91); da comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social; e do preenchimento do período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais. Além disso, a Lei exige, 

como pressuposto negativo, a inexistência de doença preexistente à 

filiação, salvo se evolutiva ou em estado de progressão. 2. Constatada a 

incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação, com 

data de início anterior àquela em que cessado o benefício de 

auxílio-doença, é devido o benefício de aposentadoria por invalidez desde 

a cessação indevida. 3. Juros moratórios devidos no percentual de 1%, 

incidindo esse percentual até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009. Os 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

respeitada a Súmula n. 111 do STJ, consoante precedentes desta Corte. 

(AC 0001727-11.2010.4.01.3805 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.121 de 

16/09/2015). 4. Apelação do INSS e remessa oficial tida por interposta 

desprovidas. (AC 0024532-75.2007.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL 

RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.184 de 

13/11/2015). Apenas quando ausentes informações aptas a evidenciar a 

data da incapacidade o benefício há de ser deferido a partir do laudo 

pericial judicial, o que não é a hipótese. Da concessão da tutela de 

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

Código de Processo Civil, referido preceptivo estabelece que são 

requisitos necessários à sua concessão a existência de elementos que 

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

resultado útil do processo, vejamos: 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. Partindo 

dessas premissas, no caso, a probabilidade do direito invocado restou 

demonstrada de forma inequívoca, a qual é extraída da documentação 

acostada à inicial, bem como das provas colhidas durante a instrução do 

processo. Ademais, encontra-se acostado aos autos o laudo pericial, 

atestando a incapacidade permanente da autora para o trabalho, 

evidenciando a plausibilidade das alegações constantes da exordial. 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, de quem está impossibilitada de trabalhar. Assim já 

decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - INTERRUPÇÃO DO 

PAGAMENTO - RESTABELECIMENTO - POSSIBILIDADE - 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL 

- COMPROVAÇÃO - MULTA - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. Se o 

acervo probatório comprova que a doença que motivou o pagamento do 

auxílio doença ainda persiste, contrariando a perícia do INSS, justifica-se a 

manutenção do pagamento, até que a dúvida seja dirimida na ação própria, 

tendo em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário. A multa 

deve ser arbitrada, para garantir o cumprimento da medida já que a 

questão se trata de caráter alimentar. (AI, 5156/2011, DR.SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

07/08/2012, Data da publicação no DJE 25/09/2012). Por conseguinte, 

foram atendidos os requisitos indicados no art. 300 do CPC, razão pela 

qual a concessão, em sede de tutela de urgência, é medida que se impõe. 

Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a 

implantar definitivamente o benefício de “aposentadoria por invalidez” em 

favor da parte requerente, à data da indevida cessão, se ocorrida de fato 

em 21/01/2020, ou manter o benefício, moldes delineados na 

fundamentação desta sentença. A título de antecipação de tutela, 

determino que o benefício alhures, se cessado, 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). 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, 24 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004066-41.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOEZER ELER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

MUNICIPIO DE CARLINDA (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1004066-41.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): JOEZER ELER REU: MUNICIPIO DE CARLINDA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

proposta por Joezer Eler, representado por Enos Eler, em face do Estado 

de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, visando o fornecimento de 

transporte terrestre, cirurgia de ortopédica e leito de UTI para recuperação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 20 de 691



de pós-operatório, em razão de fratura de fêmur proximal-periprotetica 

(CID: S72). Assevera que não dispõe de recursos financeiros 

necessários ao custeio do tratamento. Ao final requer a determinação 

para que os requeridos sejam compelidos a providenciar todo o tratamento 

indispensável para o pronto restabelecimento de sua saúde, inclusive 

liminarmente. A exordial veio instruída com documentos. A liminar foi 

deferida sob ID 24051208. Parecer do NAT de ID 24287747. Pedido de 

bloqueio de verbas públicas sob ID 24249673. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação sob ID 24385762, alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse processual. No mérito, aduziu o comprometimento 

dos princípios da universalidade do acesso à saúde e orçamentários, 

como também a impertinência de aplicação de multa diária contra a 

Fazenda Pública, pleiteando a improcedência da demanda. Deferido o 

bloqueio de R$ 98.850,00 (noventa e oito mil, novecentos e cinquenta 

reais) para o custeio das medidas requestadas na rede privada (ID 

24399215). Comprovada a realização dos procedimentos em instituição 

privada sob ID 25020597. Pedido de complementação do sequestro de 

verbas públicas sob ID 25459254, no valor de R$ 41.400,00 (quarenta e 

um mil e quatrocentos reais), deferido sob ID 25891645. Réplica sob ID 

27397128, rechaçando os argumentos apresentados pelos requeridos. 

Certificada a ausência de resposta do Município de Carlinda (ID 

26614218). É a síntese. Decido. Inicialmente, DECRETO a revelia do 

requerido Município de Carlinda, porém consigno que somente os efeitos 

processuais dessa são aplicáveis, eis que incabível a presunção de 

veracidade dos fatos articulados à exordial, como disposto no art. 345, do 

CPC. Considerando os fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes 

autos, como também analisando todos os documentos que instruem o 

feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. Não 

prospera a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo Estado 

de Mato Grosso, uma vez que o direito à saúde, previsto no rol dos 

direitos sociais, constitui direito subjetivo que pode ser pleiteado 

individualmente por qualquer pessoa, de modo que, havendo resistência 

ou demora injustificada em fornecer o tratamento vindicado, como no 

presente caso, resta configurada referida condição da ação, pelo que 

rejeito a preliminar suscitada. A propósito: EMENTA: REEXAME 

NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - DECISÃO 

FUNDAMENTADA - INTERESSE DE AGIR EXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE 

CHAMAMENTO AO PROCESSO - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - CIRURGIA - COMPROVAÇÃO DA 

NECESSIDADE. 1- Revela-se fundamentada a decisão que enfrenta os 

argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão adotada pelo julgador. 2- O interesse de agir concerne à 

possibilidade e necessidade de se obter por meio do processo um 

provimento jurisdicional útil. 3-Nas ações de fornecimento de tratamento de 

saúde, é incabível o chamamento ao processo dos demais entes 

federativos, porquanto a obrigação inserta no art. 130, III, do CPC diz 

respeito às obrigações solidárias de pagar quantia certa. 4- Os princípios 

da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da 

saúde dos cidadãos em geral (art. 6º da CF) impõem aos entes políticos a 

obrigação de fornecer tratamento médico àquele que necessita. (TJ-MG - 

AC: 10481130096078002 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 

15/03/2018, Data de Publicação: 10/04/2018) Ademais, a saúde da 

população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele 

proporcionar o suficiente para o seu bem estar, assim, com fundamento 

no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer 

ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e 

concreto risco, por desídia estatal. O art. 196 da Carta Magna consagra o 

direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196 CF 

- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Neste sentido: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – I) PROMOÇÃO 

DE CIRURGIA E INTERNAÇÃO EM UTI À PACIENTE PORTADOR DE 

MOLÉSTIA GRAVE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DESNECESSIDADE 

DE FORMALIDADE UROCRÁTICA - PROTEÇÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS – DIREITO À VIDA – II) MULTA COMINATÓRIA – 

CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Cumpre ao Estado e/ou ao 

Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme 

previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, sobretudo 

no fornecimento de tratamento médico/cirúrgico, quando se tratar de 

moléstia grave e com atendimento de urgência. A aplicação de multa 

cominatória é indubitavelmente o meio mais eficaz de conferir efetividade 

em condenações de obrigação de fazer, servindo de coação legal para 

que o agente público cumpra a ordem judicial. (TJ/MT - QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 55674/2009, Rel. DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, 17-8-2009) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUSTEIO DE CIRURGIA OCULAR FORA DE 

DOMICÍLIO - MENOR QUE DEVE SER SUBMETIDO A CORREÇÃO DE 

DESLOCAMENTO DE RETINA - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DO ESTADO - 

DETERMINAÇÃO DE MEDIDA ADEQUADA À PROTEÇÃO DE DIREITO SOB 

RISCO DE LESÃO E DIFÍCIL REPARAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - 

POSSIBILIDADE - DECISAO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1) O direito 

à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito 

fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os 

entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de 

saúde digno. 2) Deve ser mantida a liminar que determina ao Estado o 

fornecimento gratuito de cirurgia à menor acometido de doença grave sem 

condições de custeá-lo. 3) Consoante entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de obrigação de fazer, é 

permitido ao Juízo, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de 

multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. 

(TJ/MT - QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

24504/2009, Rel. DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, 22-6-2009) Por 

isso, sem sombra de dúvida há que prevalecer a aplicação do art. 196, no 

intuito de se fazer valer a dignidade da pessoa humana, fundamento da 

República Federativa do Brasil, consoante leitura do inciso III do art. 1º da 

Constituição Federal, sem esquecer que o direito à saúde é um direito 

social igualmente protegido e garantido ao cidadão, nos termos do art. 6º 

da CF. Até porque resta cristalino nos autos tanto a inércia do Poder 

Público na concretização do direito à saúde do autor, quanto a 

necessidade dos tratamentos pleiteados, tendo em vista que, conforme 

documentação aportada no curso do procedimento (ID 25020597),foi 

realizada cirurgia ortopédica do autor consistente na troca de prótese total 

de revisão de quadril, danificada após queda que acarretou a fratura de 

fêmur esquerdo (ID 25459274). Com a recalcitrância dos requeridos para 

o cumprimento da liminar, os procedimentos acima mencionados foram 

efetivados em instituição privada, tal como ficou consignado na decisão de 

ID 24051208, utilizando-se o bloqueio de verbas públicas, as quais já 

foram endereçadas às empresas que prestaram os serviços (ID 

26855910). Aliás, aqui não há qualquer interferência indevida de um Poder 

em outro, mas, e tão somente que se obrigue aos requeridos a 

efetivar/concretizar a política pública de saúde a que estão obrigados, 

segundo modelo traçado na clara definição de políticas pública de saúde 

atribuída a cada ente federativo, isto é, fazer cumprir com aquilo a que se 

comprometeu, não havendo falar em comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde. Tocante à alegação de que o Estado 

não pode desrespeitar as leis orçamentárias, não se discute a 

discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, 

embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível 

não poder ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o ente público 

garantir aos cidadãos um mínimo existencial, notadamente o direito à vida 

embarcado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que no caso 

concreto se consubstancia no pronto atendimento das necessidades 

médicas da parte autora, essenciais para a manutenção de uma vida 

digna. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – 

REJEIÇÃO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO 

SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (TEMA Nº 793, 

REPERCUSSÃO GERAL NO STF) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – 

FORNECIMENTO DE CIRURGIA – HIPERPLASIA PROSTÁTICA, COM 

DIFICULDADE MICCIONAL E INFECÇÃO URINÁRIA – URGÊNCIA E 

NECESSIDADE COMPROVADAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE 

E DA ISONOMIA – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – 

SENTENÇA RATIFICADA.1. É solidária a responsabilidade da União, dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de 
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medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições 

de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 2. 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da 

Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde. 3. Correta a decisão que determinou aos entes públicos que 

fornecessem a cirurgia requerida em favor do paciente, uma vez que a 

urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao 

princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Tratando-se de questões 

constitucionais, em especial quando se está diante de direitos 

fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez 

que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir 

de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência 

destas últimas. 5. Não caracteriza violação aos princípios da separação 

dos poderes, da legalidade e da isonomia quando o Judiciário atua para a 

defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tal intervenção decorre 

justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. (N.U 

0014384-52.2014.8.11.0015, 8496/2018, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 04/02/2019) No que tange à 

aplicação de multa cominatória em desfavor da Fazenda Pública, saliento 

que esta não será aplicada. No entanto, o pleno atendimento ao comando 

jurisdicional será garantido por meio de penhora online, a ser deferida em 

caso de eventual descumprimento após a apresentação de orçamentos, 

de modo que não acarretará qualquer prejuízo ao erário ou à sociedade. In 

casu, a medida faz-se necessária. Como relatado, não consta nos autos a 

disponibilização do exame almejado, reforçando o entendimento de que os 

requeridos estão descurando do dever constitucional de promover a 

saúde individual dos tutelados. Ainda, assinalando superação de 

entendimento deste Juízo, reputo incabível fixar honorários advocatícios 

em prol da Defensoria Pública quando vencidos os Estados e os 

Municípios, face às prerrogativas conferidas à entidade pela Emenda 

Constitucional n.º 80, de 4 de junho de 2014, conforme entendimento 

assentado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo do E. TJMT, “in 

verbis”: CONSTITUCIONAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA 

ORTOPÉDICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –NECESSIDADE COMPROVADA – 

DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, 

DA CARTA MAGNA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA 

PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – 

RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. Todos os entes 

públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente 

responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer 

um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de 

medicamentos ou de outros procedimentos. O direito à vida e à saúde, nos 

termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, 

mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e 

cirurgias indispensáveis ao cidadão. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado (lato sensu), que deve garantir aos cidadãos o provimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde. Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e 

Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de 

honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de 

direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente 

federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma 

integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério 

Público. (N.U 0003179-79.2016.8.11.0007, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, 

Publicado no DJE 21/08/2019) Desta feita, in casu, os requeridos não 

devem responder pelos honorários sucumbenciais. Dispositivo. Diante dos 

fatos e fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

constantes em petição inicial, confirmando a liminar deferida sob ID 

24051208, consistente na disponibilização transporte para hospital que 

conte com leito de UTI e cirurgia ortopédica e demais procedimentos 

indicados, para que a parte autora possa recuperar suas condições 

clínicas, sob pena de penhora “online” para o cumprimento da decisão, 

medidas que já foram concretizadas nos autos. Sem custas processuais. 

Sem honorários advocatícios, nos termos da fundamentação tecida nesta 

sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em atenção ao artigo 496, 

§4º, II, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância 

superior para reexame necessário, vez que a sentença encontra-se 

fundada em jurisprudência do plenário do STF. Nesse sentido: REEXAME 

NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MATÉRIA PACIFICADA NO STF. 

DESNECESSIDADE. (ART. 475, § 3º, DO CPC). A sentença fundada em 

jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal - como o é o direito 

à vida e à saúde e o dever do Estado de promover o fornecimento de 

medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e 

cirúrgico indispensáveis à sobrevivência dos necessitados-, nos termos 

da atual redação do artigo 475, § 3º, do Código de Processo Civil, está 

dispensada do reexame necessário. REEXAME NECESSÁRIO NÃO 

CONHECIDO. (Reexame Necessário Nº 70056222516, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 

06/11/2013). Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 27 de janeiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000419-38.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE FATIMA DA SILVA MACIOR (REQUERIDO)

ADRIANO ROQUE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000419-38.2019.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO JOHN DEERE S.A. REQUERIDO: ADRIANO ROQUE 

DE OLIVEIRA, SOLANGE FATIMA DA SILVA MACIOR Vistos etc. BANCO 

JOHN DEERE S.A., devidamente qualificado, requereu em sua exordial, 

com base no Decreto-Lei 911/59, liminar de Busca e Apreensão do bem 

móvel dado em garantia por meio do contrato celebrado com os 

requeridos. Liminar deferida (ID 19051990). Noticiada a celebração de 

acordo (ID 19337543), homologado pela sentença de ID 19355849. 

Informado o descumprimento das avenças (ID 23527264) e determinado o 

cumprimento da liminar (ID 24286187). Cumprimento da liminar (ID 

24395220). Parte ré citada, que deixou transcorrer o prazo para 

contestação “in albis”. Em síntese, é o relatório. Decido. Inicialmente, 

considerando que os requeridos, devidamente citados, quedaram-se 

inertes, decreto-lhes a revelia. Atendendo o disposto no art. 355, I, do 

Código de Processo Civil, procedo ao julgamento antecipado da lide, por 

ser desnecessária a produção de outras provas. Pois bem, para a 

concessão do pedido, por disposição legal, necessário se faz a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, com a devida 

notificação do devedor ou protesto do título, tendo o requerente cumprido 

este requisito. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. Destarte, o processo se 

encontra regularmente instruído, estando devidamente provados todos os 

requisitos legais para a procedência da demanda, tais como a juntada do 

contrato e do instrumento de protesto. Em face do exposto, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, extingo o feito com resolução de mérito, para julgar 

procedente a pretensão, tornando definitiva a liminar de busca e 

apreensão, para fins de consolidar o domínio e a posse plena do bem nas 

mãos do autor. Pela sucumbência, condeno o réu no pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10% sobre o valor do bem, na forma do art. 85, §2º, do CPC. 

Cumpra-se o disposto no artigo 2º do Decreto-Lei mencionado, 

facultando-se ao autor a venda direta do bem, restituindo ao réu o saldo, 

acaso existente. Defiro o pedido de que a intimações sejam feitas 

exclusivamente em nome da causídica CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS – OAB/MT 13.994-A, cabendo à Secretaria as 

providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações de estilo. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 29 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000397-77.2019.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

CELIA LUCY KOCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/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 SENTENÇA Numero do Processo: 1000397-77.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): CELIA LUCY KOCH REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Celia Lucy Koch, qualificada nos autos, 

ajuizou ação de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença, 

com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Aduz, em síntese, ser segurada da previdência 

social e que, após o período de carência, está incapacitada para o 

trabalho. Juntou documentos. Laudo pericial juntado sob ID 17911354. 

Citado, o INSS apresentou contestação sob ID 26586283, alegando a 

necessidade de observância dos requisitos legais para a concessão dos 

benefícios e a impossibilidade de se considerar as condições 

socioeconômicas para a concessão de aposentadoria por invalidez 

quando houver incapacidade parcial. Subsidiariamente, havendo 

condenação, apresentou os critérios que reputa corretos para o termo 

inicial do benefício, juros e honorários. Pediu a colheita de depoimento 

pessoal da requerente. Réplica sob ID 27797351, reiterando os termos da 

inicial. Em síntese, é o relatório. Decido. Inicialmente, indefiro o pedido da ré 

de designação de audiência para colheita de depoimento pessoal a parte 

autora, uma vez que o feito está maduro para julgamento, mormente pela 

prova pericial juntada sob IDs 17911354, pelo que passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, por ser 

desnecessária a produção de outras provas. A concessão do 

auxílio-doença encontra guarida no artigo 59 da Lei 8.213/91, que 

reconhece esse direito ao segurado que estiver incapacitado 

temporariamente para o exercício de suas funções. Vejamos: “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.” O segurado da Previdência Social tem direito 

ao benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia 

médica a incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como o 

período de carência (art. 25, I, da Lei nº 8.213/91), se for o caso, superior 

a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei nº 

8.213/91. Embora a comprovação da qualidade de segurada especial da 

parte autora exija a produção de prova testemunhal, nos termos da 

Súmula n. 151, do STJ, reputo inócua a designação de audiência de 

instrução diante da conclusão do laudo pericial, que, de pronto, já enseja a 

improcedência dos pedidos. Com efeito, o perito médico nomeado registrou 

em seu laudo, enfaticamente, que a autora não possui qualquer 

incapacidade para seu trabalho, “ipsis litteris”: (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)? R. Não há incapacidade para o trabalho. (...) 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. Possui discretos abaulamentos discais em região 

lombar (L3/L4 e L4/L5) (CID= M51.9), em fase evolotiva. Não há como 

comprovar a data de início. Porém a patologia comprovada em tomografia 

computadorizada de coluna lombar é incompatível com a queixa 

apresentada inicialmente (dor por todo o corpo), mais compatível com 

fibromialgia, porém sem diagnóstico clínico fechado. Não há incapacidade. 

(...) 8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer 

clinicamente a Data do Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de 

seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o 

critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data do Início da 

Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA 

ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA 

INCAPACIDADE. R. Não há incapacidade. Deste modo, sendo a 

incapacidade requisito comum à concessão do auxílio-doença e da 

aposentadoria por invalidez, e, pelas provas judiciais, não havendo 

qualquer doença incapacitante que aflija a autora, é imperativa a 

improcedência dos pedidos autorais, independentemente da análise dos 

demais requisitos (qualidade de segurado e carência). Da antecipação dos 

efeitos da tutela. Para a concessão da tutela antecipada, necessária a 

verificação da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do art. 300 do CPC. Partindo dessas premissas, no caso, a 

probabilidade do direito invocado está igualmente prejudicada pela 

ausência de incapacidade da autora para o exercício de qualquer 

atividade laboral, e, por isso, ausente este requisito, impõe-se o 

indeferimento do pedido provisório, por exigir a presença concomitante de 

todos aqueles acima mencionados. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES aos pedidos 

formulados na inicial e extingo o feito, sem resolução de mérito. Condeno a 

autora nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes arbitrados, com supedâneo no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja execução deverá 

observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC, por ser a vencida beneficiária 

da Justiça Gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo 

recursal, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Alta Floresta, 29 de janeiro de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005332-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OZAR DE SOUZA NETO (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 do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 28485028; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000717-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS AMAZONIA LTDA - EPP (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 manifestar-se sobre os argumentos trazidos pelo 

Curador Especial na Contestação de Id 28495400, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004845-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TATSCH E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu patrono, 

para, em 15 dias, querendo, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001112-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

FLAVIO CORDEIRO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 23 de 691



CLEMENTE UBALDO LOPES (AUTOR(A))

ADRIANO CANDIA LIMA (AUTOR(A))

RUBENS FELISBERTO BARBOSA (AUTOR(A))

MADSON DE SOUSA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando a devolução da carta precatória, sob ID 28559473, 

IMPULSIONO os autos para intimar as partes, para, em 15 dias, 

manifestarem-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, do juízo 

deprecado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005516-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PIMENTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PIMENTA LOPES OAB - 175.123.609-91 (REPRESENTANTE)

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 do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

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

Advogados, acerca da designação de perícia médica para 13/02/2020, às 

15:30h, a realizar-se no Fórum desta Comarca pela Dra. Fernanda 

Marchese Nishioka.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003149-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G.R. TARIGA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, na pessoa de seu 

patrono, para, em 5 dias, manifestar-se acerca da certidão sob ID 

28442168, bem como para, no mesmo prazo, recolher as custas 

complementares da diligência apontada ao ID 26376792.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1002971-73.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA TORRES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVCAMP SERVICOS FLORESTAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

GLOBAL TOPOGRAFIA E PROJETOS FLORESTAIS S/S LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CLAUDIO GUSMAO GRANADO (REQUERIDO)

MARILIS PALMA TORRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar a parte requerente, na figura de seu 

patrono, para, em 15 dias, manifestar-se acerca das respostas 

apresentadas pelos requeridos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004122-74.2019.8.11.0007

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:

NELSON RODRIGUES DE SOUZA (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 proceda ao recolhimento das custas do Sr. Oficial 

de Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições do Provimento 

07/2017-CGJ, apresentando a guia, bem como o comprovante de 

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 18700 Nr: 3367-63.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervandre Soldá, Gervasio Soldá, Delir Soldá, Rosely 

Soldá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Silveira Silvério - 

OAB:10516/MT, Sueli Silveira - OAB:3634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, José Celso Carneiro Junqueira - OAB:2215/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Gervandre Soldá, 

Gervásio Soldá, Delir Soldá e Rosely Soldá em face de João Carlos de 

Souza Santos.

Em sede recursal, foi realizado acordo, conforme termo de conciliação de 

fls. 1.505/1.050-v.

 Posteriormente, juntou-se aos autos o acordo realizado (fls. 1.509/1.516), 

bem como cópia da decisão que homologou a referida transação (fls. 

1.524/1.525).

 É o relatório necessário. Decido.

Considerando que a transação realizada entre as partes já foi homologada 

em sede de agravo de instrumento abrange este feito, não havendo 

questões pendentes, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGANDO o acordo ajustado, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo seus termos 

ser estritamente obedecidos pelas partes.

Custas e honorários abarcados no acordo. Devido à transação, há 

isenção de eventuais custas remanescentes.

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

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 167781 Nr: 2901-10.2018.811.0007

 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: Roseane Marinho Natal Souza, Rose Andrea Marinho 

Natal Souza, HNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervandre Soldá, Gervasio Soldá, Delir Soldá, 

Rosely Soldá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a suspensão convencional do feito por 30 (trinta) dias, em razão da 

homologação de transação realizada nos autos em apenso (Cód. 18700).

Decorrido o prazo de suspensão, intimem-se a parte embargante para 

manifestação, em até 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138791 Nr: 2338-84.2016.811.0007

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Antonowiski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT, Murillo Espinola de 

Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

executada para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 559,84 (quinhentos e cinquenta e 

nove reais e oitenta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença de fl. 189. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais 

e quarenta e quatro centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - selecionar o serviço 

da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - preencher os campos 

com o numero único do processo, no proximo passo - informar o 

CPF/CNPJ do pagante, marcar os itens custas e Taxa Judiciária preencher 

os valores. Mandar simular a guia depois gerar a guia, o sistema vai gerar 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111321 Nr: 6953-25.2013.811.0007

 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: Marcelo de Almeida Jardim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A, Luciano Fontoura Baganha - OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Eladio Miranda Lima - OAB:13.242-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

Requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 564,53 (quinhentos e sessenta e 

quatro reais e cinquenta e três centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folha 114 a 117. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40(quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 151,13 (cento e 

cinquenta e um reais e treze centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - selecionar o serviço 

da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - preencher os campos 

com o numero único do processo, no proximo passo - informar o 

CPF/CNPJ do pagante, marcar os itens custas e Taxa Judiciária preencher 

os valores. Mandar simular a guia depois gerar a guia, o sistema vai gerar 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133960 Nr: 7271-37.2015.811.0007

 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: Campos Cândido de Oliveira

 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: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Aclaratórios de Fl. 156, interpostos pela Parte Autora; II) intimar a Parte 

Requerida, ora Embargada, para apresentar suas contrarrazões, ao teor 

do Art. 1.023, §2º do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-05.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA MARIA TEIXEIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (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 do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 9 de Março 

de 2020, às 13:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-05.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA MARIA TEIXEIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (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 do(a) Advogado(a) da parte requerida 

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 9 de 

Março de 2020, às 13:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002780-28.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 30 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002780-28.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 25 de 691



(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 30 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002692-87.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LIMA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 30 de 

Janeiro de 2020, às 15:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002692-87.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LIMA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 30 de 

Janeiro de 2020, às 15:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002693-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DA SILVA ROZENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 30 de 

Janeiro de 2020, às 16:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002693-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DA SILVA ROZENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 30 de 

Janeiro de 2020, às 16:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002782-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINO LOURINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 05 de 

Março de 2020, às 13:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002782-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINO LOURINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 05 de Março 

de 2020, às 13:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002184-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE LOURDES JULIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 16 de 

Março de 2020, às 13:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002184-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE LOURDES JULIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 16 de Março 

de 2020, às 13:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003007-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUTON LEMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003007-18.2019.8.11.0007 REQUERENTE: NEUTON LEMOS 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Consoante se depreende do petitório de ID nº. 25095877, as partes 

entabularam acordo e pretendem sua homologação, sendo que a empresa 

requerida informou que efetuou o pagamento integral do valor acordado 

por meio de depósito judicial, conforme se nota da petição e documentos 

acostados ao ID nº. 26319870. Diante disso, o autor concordou com o 

valor depositado e postulou pela expedição de alvará para levantamento 

da importância, informando os dados bancários necessários para tal fim 

(ID nº. 27313074). Ante o exposto, HOMOLOGO a transação celebrada 

entre as partes e, por já ter sido integralmente cumprida, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido formulado pelo 

requerente no ID nº. 26319870 e, por consequência, determino a imediata 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, observando-se os 

dados informados no mencionado evento, desde que tenha procuração 

com poderes específicos para tal fim. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. Procedida 

a liberação da quantia depositada a adotadas as providências 

necessárias, arquive-se. Cumpra, 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. Camilla Ochiuto Lima Ortega 

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, 12 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003007-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUTON LEMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003007-18.2019.8.11.0007 REQUERENTE: NEUTON LEMOS 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Consoante se depreende do petitório de ID nº. 25095877, as partes 

entabularam acordo e pretendem sua homologação, sendo que a empresa 

requerida informou que efetuou o pagamento integral do valor acordado 

por meio de depósito judicial, conforme se nota da petição e documentos 

acostados ao ID nº. 26319870. Diante disso, o autor concordou com o 

valor depositado e postulou pela expedição de alvará para levantamento 

da importância, informando os dados bancários necessários para tal fim 

(ID nº. 27313074). Ante o exposto, HOMOLOGO a transação celebrada 

entre as partes e, por já ter sido integralmente cumprida, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido formulado pelo 

requerente no ID nº. 26319870 e, por consequência, determino a imediata 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, observando-se os 

dados informados no mencionado evento, desde que tenha procuração 

com poderes específicos para tal fim. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. Procedida 

a liberação da quantia depositada a adotadas as providências 

necessárias, arquive-se. Cumpra, 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. Camilla Ochiuto Lima Ortega 

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, 12 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002373-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação do Requerente, na pessoa de sua advogada, do 

inteiro teor da juntada de AR no ID nº 28309152, para que indique o 

endereço atualizado do requerido, no prazo de 5 (cinco) dias. Yana Kálita 

de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010128-22.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INFOPLUS ESCOLA DE INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RUTH FERNANDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO CREMASCO OAB - SP59298 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010128-22.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: INFOPLUS 

ESCOLA DE INFORMATICA LTDA - ME EXECUTADO: MARIA RUTH 

FERNANDES Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a exequente para dar prosseguimento à 

execução apresentando o valor atualizado do débito e indicando bens da 

devedora passíveis de penhora, esta quedou-se inerte (ID nº. 27761429). 

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. Camilla 

Ochiuto Lima Ortega 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, 17 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010128-22.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INFOPLUS ESCOLA DE INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RUTH FERNANDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO CREMASCO OAB - SP59298 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010128-22.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: INFOPLUS 

ESCOLA DE INFORMATICA LTDA - ME EXECUTADO: MARIA RUTH 

FERNANDES Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a exequente para dar prosseguimento à 

execução apresentando o valor atualizado do débito e indicando bens da 

devedora passíveis de penhora, esta quedou-se inerte (ID nº. 27761429). 

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. Camilla 

Ochiuto Lima Ortega 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 
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precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002781-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZILDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002781-13.2019.8.11.0007 REQUERENTE: IZILDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do 

vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar a) Incompetência do Juízo 

Compulsando os autos não se verifica a necessidade de perícia técnica, 

sendo o procedimento sumaríssimo compatível com a demanda, razão pela 

qual rejeito a preliminar. b) Da decadência Não se vislumbra hipótese de 

decadência, vez que o art. 26, parágrafo §3º do CDC, traz as alternativas 

onde não se operam a decadência, qual seja: quando o vício for oculto, o 

prazo decadencial se inicia no momento em que ficar evidenciado o 

defeito, no presente caso ocorrido nos descontos sofridos em 2019. 

Indefiro a preliminar II – Mérito Sustenta a autora que vem sofrendo 

descontos indevidos pelo banco requerido em seus benefícios 

previdenciários de nº 1648851735 e 1400006357,correspondente a cartão 

de crédito consignado não contratado e não autorizado pela autora. 

Alegas, ainda, que verificou que no seu benefício vem sendo descontados 

valores pelo requerido, relativos aos contratos de nº 10542450, 

12510875, 10542466 e 12510738, sendo que tais descontos vem 

ocorrendo de 26/11/2016 até o momento da propositura da ação somavam 

a quantia de R$ 2.532,67 (Dois Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e 

Sessenta e Sete Centavos) de descontos consignados. De outro norte, a 

ré defende (Id nº22553493) que não praticou qualquer ilícito e que os 

descontos consistem no exercício regular de um direito, uma vez que a 

autora contratou um cartão de crédito consignado relativo do BMG Card 

5259052489804116, referente ao contrato de n.º 6725507, celebrado em 

01/11/2016, conforme documento anexo; e em contrato de n.º 6725459, 

celebrado em 01/11/2016, relativo a contratação do BMG Card 

5259062684001118, sendo que a autora realizou saques de R$ 287,73 

(duzentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos); R$ 100,03 

(cem reais e três centavos); R$ 186,99 (cento e oitenta e seis reais e 

noventa e nove centavos); R$ 1.076,04 (mil, setenta e seis reais e quatro 

centavos); e R$ 1.076,04 (mil, setenta e seis reais e quatro centavos). 

Inicialmente, no caso, trata-se de relação jurídica na qual deve ser 

aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em 

vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, 

art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Analisando detalhadamente os 

documentos acostados pela requerida, bem como o depoimento pessoal 

prestado pela autora em audiência de instrução (Id nº 26676631), 

verifica-se que a requerente reconhece e admite que assinou os 

contratos de Id nº 22553496/ 22553501, sendo que inclusive já contratou 

outras vezes com o banco requerido. E, embora alegue a autora que não 

recebeu cartão de crédito consignado, confirmou que recebeu valores do 

requerido em sua conta, bem como que o réu explicou sobre juros, mas 

não leu o contrato mesmo sendo pessoa alfabetizada. Resta, portanto, 

evidente que houve a regular contratação dos serviços do requerido, o 

que se confirma pelo contrato e pelo depoimento da autora, sendo o 

contrato legitimamente assinado, mediante a apresentação dos 

documentos pessoais necessários, sendo então realizada a habilitação 

dos serviços. E com base no livre convencimento motivado e analisando 

as provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada e o pagamento se dá por meio de descontos no benefício 

previdenciário da autora. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá 

o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e 

equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Deste modo, tenho que 

a requerida desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos alegados, de 

que existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem dos 

descontos, nos termo dos art. 373, II, CPC. E sobre os danos morais, para 

que sejam reparados, é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza 

da lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, 

as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da 

parte autora quanto aos descontos oriundos de serviços realmente 

contratados, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais, sendo este o entendimento atual da jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: E M E N T A: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

- PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA 

INDEVIDA DE SEGURO - NÃO COMPROVADA – CONTRATO JUNTADO NA 

CONTESTAÇÃO - COBRANÇA DEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS 

NÃO CONFIGURADOS - NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES 

DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO 

ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Rejeitada a 

preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque 

a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a 

identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela 

constante no documento pessoal do recorrido. 2- Rejeito a preliminar de 

cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se 

configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de 

outras provas. 3- Comprovada a contratação do seguro, mediante 

apresentação de contato devidamente assinado pelo recorrido, resta 

demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a 

cobrança questionada na inicial.4- Para que seja imputada a 

responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: 

conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a 

prática de conduta ilícita por parte da requerida.5- Inexistindo prova 

inequívoca quanto à falha na prestação do serviço alegada, não há que se 

falar em indenização por danos materiais.6- Recurso conhecido e provido. 

(TJMT. N.U 1000656-88.2018.8.11.0013, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, 

Publicado no DJE 15/07/2019) EMENTA: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 

REJEITADA - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE À 

CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO 

BENEFÍCIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTO 

PESSOAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE TED NA CONTA DO 

PROMOVENTE - CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA– 

RECURSO DESPROVIDO.Em se tratando de prova essencialmente 

documental, desnecessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e 

economia processual. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor referente a contratação de cartão de crédito, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a 

contratação e a contraprestação. Imposição da regra da inversão do ônus 

da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação do cartão, sem a qual os descontos na aposentadoria são 

indevidos. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de 

contrato assinado e cópia de documento pessoal que comprova a 

assinatura, bem como realização de TED na conta da promovente a 

improcedência se impõe. Sentença mantida.Recurso desprovido. (TJMT. 

N.U 1001434-70.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no DJE 

22/07/2019). Como se não bastasse, no caso em tela a parte demandante 

deduziu pretensão que sabe não ter direito, diante da legalidade do 

contrato celebrado, o que é equivalente a litigar contra norma jurídica, 
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conduta contrária à probidade processual e que autoriza o 

reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. 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, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil. III – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela reclamante em 

face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente 

CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos 

dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do 

CPC), custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante 

de 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitado em julgado e se nada for requerido em 15 dias, remetam-se os 

autos à CAA para fim de cobrança das custas processuais. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto a presente sentença 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, 

24 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-70.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERT HENRI FLORENT VAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUCIANO DE PEDRI 71513396153 (REQUERIDO)

ANDRE LUCIANO DE PEDRI (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

Fevereiro de 2020, às 15:40 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa 

Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-77.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PARREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos comprovante de 

endereço atualizado, em nome da parte autora, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, que seja apresentado documento que comprove ser 

proprietário ou residente do imóvel constante do referido comprovante, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme Ordem de Serviço 

n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Yana Kálita 

de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004782-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MARTINS DE LUCCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de 

Março de 2020, às 16:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-59.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 19 de Março 

de 2020, às 13:30 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-59.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 19 de 

Março de 2020, às 13:30 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-56.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIO CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 16 de Abril 

de 2020, às 13:30 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002977-80.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 23 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: 1002977-80.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 23 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: 1004408-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON GRECO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 26 de 

Março de 2020, às 13:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004408-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON GRECO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 26 de 

Março de 2020, às 13:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003148-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE MELO VELOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 02520739169 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 11 de 

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

Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003148-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE MELO VELOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 02520739169 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 11 de 

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

Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANY LOURDES MOREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 18 de 

Março de 2020, às 15:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANY LOURDES MOREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 18 de Março 

de 2020, às 15:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001636-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA FERREIRA DUTRA (TESTEMUNHA)

SIRLENE DE ALMEIDA SANTOS (TESTEMUNHA)

ADRIANO RODRIGUES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 24 de 

Abril de 2020, às 13:30 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001636-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA FERREIRA DUTRA (TESTEMUNHA)

SIRLENE DE ALMEIDA SANTOS (TESTEMUNHA)

ADRIANO RODRIGUES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 24 de Abril 

de 2020, às 13:30 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-17.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 
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para que no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos comprovante de 

endereço atualizado, em nome da parte autora, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, que seja apresentado documento que comprove ser 

proprietário ou residente do imóvel constante do referido comprovante, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme Ordem de Serviço 

n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Laís Mariana 

B. Silveira Estagiária - 41.514

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CAETANO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. - ASSESSORIA RURAL LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 18 de Março 

de 2020, às 13:30 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CAETANO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. - ASSESSORIA RURAL LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 18 de 

Março de 2020, às 13:30 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CAETANO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. - ASSESSORIA RURAL LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 18 de 

Março de 2020, às 13:30 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-24.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos comprovante de 

endereço atualizado, em nome da parte autora, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, que seja apresentado documento que comprove ser 

proprietário ou residente do imóvel constante do referido comprovante, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme Ordem de Serviço 

n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Laís Mariana 

B. Silveira Estagiária – 41.514

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-91.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAELA ANITY PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos comprovante de 

endereço atualizado, em nome da parte autora, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, que seja apresentado documento que comprove ser 

proprietário ou residente do imóvel constante do referido comprovante, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme Ordem de Serviço 

n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Laís Mariana 

B. Silveira Estagiária – 41.514

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-63.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ TEMOTEO DOS SANTOS PICHLER 02683570481 

(REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos comprovante de 

endereço atualizado, em nome da parte autora, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, que seja apresentado documento que comprove ser 

proprietário ou residente do imóvel constante do referido comprovante, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme Ordem de Serviço 

n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Laís Mariana 

B. Silveira Estagiária – 41.514

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-45.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (DEZ) dias junte aos autos procuração (arts. 

105, CPC e 654 CC), sob pena de indeferimento da petição inicial, 

conforme Ordem de Serviço n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen 

Gestora Judiciária Bárbara Renita da Silva Nilson Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-51.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MURIEL DA SILVA FOLLI PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI SAMUEL PEREIRA OAB - SP193482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)
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Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos os documentos 

digitalizados à petição inicial de acordo com as exigências contidas nos §§ 

1º e 2º do artigo 32 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, conforme Ordem de Serviço n°. 01/2018. 

Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Yana Kálita de Araujo 

Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001113-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. DE SOUZA - CONFECCOES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE DE OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de sua advogada, do inteiro 

teor da certidão juntada no ID nº 20154074, bem como para que indique o 

endereço atualizado da executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito. Bárbara Renita da Silva Nilson 

Estagiária- 41720

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001249-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DE LATORRE LUIZ (EXEQUENTE)

MARCIO CRISTIANO LUIS (EXEQUENTE)

SEBASTIAO PEREIRA LUIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S2 TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YTALO AUGUSTO PONA OAB - MT16281-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001249-72.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SEBASTIAO 

PEREIRA LUIS, ILDA DE LATORRE LUIZ, MARCIO CRISTIANO LUIS 

EXECUTADO: CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA., S2 TURISMO 

LTDA - EPP Vistos. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito. Em seguida, tendo 

em vista a iminência de entrada em vigor da Lei n° 13.869/2019 e com o 

escopo de evitar a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que 

extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida, 

por cautela, DETERMINO a intimação da parte executada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar quanto ao cálculo apresentado pela parte 

exequente. Caso haja discordância da parte executada com o valor do 

cálculo, REMETA-SE o processo eletrônico ao CONTADOR JUDICIAL para 

fins de elaboração do cálculo atualizado, observando-se os parâmetros 

indicados no título exequendo, bem como abatendo-se eventual valor pago 

ou depositado nos autos. Elaborado o cálculo pelo contador judicial, as 

partes deverão ser intimadas para manifestar em 05 (cinco) dias. Caso 

haja concordância (expressa ou tácita) da parte executada com o cálculo 

apresentado, retornem os autos eletrônicos conclusos para análise do 

pedido de penhora de ativos. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 

de novembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001249-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DE LATORRE LUIZ (EXEQUENTE)

MARCIO CRISTIANO LUIS (EXEQUENTE)

SEBASTIAO PEREIRA LUIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S2 TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YTALO AUGUSTO PONA OAB - MT16281-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001249-72.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SEBASTIAO 

PEREIRA LUIS, ILDA DE LATORRE LUIZ, MARCIO CRISTIANO LUIS 

EXECUTADO: CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA., S2 TURISMO 

LTDA - EPP Vistos. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito. Em seguida, tendo 

em vista a iminência de entrada em vigor da Lei n° 13.869/2019 e com o 

escopo de evitar a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que 

extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida, 

por cautela, DETERMINO a intimação da parte executada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar quanto ao cálculo apresentado pela parte 

exequente. Caso haja discordância da parte executada com o valor do 

cálculo, REMETA-SE o processo eletrônico ao CONTADOR JUDICIAL para 

fins de elaboração do cálculo atualizado, observando-se os parâmetros 

indicados no título exequendo, bem como abatendo-se eventual valor pago 

ou depositado nos autos. Elaborado o cálculo pelo contador judicial, as 

partes deverão ser intimadas para manifestar em 05 (cinco) dias. Caso 

haja concordância (expressa ou tácita) da parte executada com o cálculo 

apresentado, retornem os autos eletrônicos conclusos para análise do 

pedido de penhora de ativos. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 

de novembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-35.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ISAIAS SILVA GOULART (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT16612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de 

Março de 2020, às 15:40 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-35.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MOHERDAUI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000307-35.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:FLAVIA 

MOHERDAUI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FRANCIS DIAS PAIVA 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: 11/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 29 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: 1000308-20.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000308-20.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ORLANDO 

VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FRANCIS DIAS PAIVA 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: 11/03/2020 Hora: 

16:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005206-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do exequente do inteiro teor da juntada 

de ID nº 27975137, para, em 10 (dez) dias, manifestar nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003763-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

EMILI GALVAO ARANHA OAB - MT26233/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

Outubro de 2019, às 14:20 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003761-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILI GALVAO ARANHA OAB - MT26233/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO SETOR 

PUBLICO E PRIVADO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 22 de 

janeiro de 2020, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001988-74.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISULINA RODRIGUES DA ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 07 de 

Novembro de 2019, às 14h40min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003868-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO VALDEVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 16 de 

Outubro de 2019, às 14h00min. Daniela Meyer de Freitas Estagiária 40.901

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000441-96.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT15285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & BARREIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78587-000 MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA 03 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO 

PROCESSO n. 1000441-96.2019.8.11.0007 Valor da causa: R$ 2.350,00 

ESPÉCIE: [Juros]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME Endereço: 

AV. LUDOVICO DA RIVA NETO, 1432, SETOR H, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 POLO PASSIVO: Nome: SILVA & BARREIRA LTDA - ME 

Endereço: AV. PERIMETRAL ROGÉRIO SILVA, 851, PERIMETRAL, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 FINALIDADE: 1. PROCEDA-SE à 

PENHORA e AVALIAÇÃO, observando-se eventual indicação de bem(ns) 

feita pela parte credora e deferida pelo Juízo ou, na falta dessa e 

respectivo deferimento, a gradação legal (art. 523,§1º, c/c o art. 835, do 

CPC), de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (art. 837, do CPC), onde quer que se encontrem, ainda que 

sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 837, do CPC). 2. Do 

Auto de PENHORA e AVALIAÇÃO será(ão) intimado(s) o(s) executado(s), 

em regra, na pessoa de seu advogado, mediante publicação no órgão 

oficial (art. 272), de modo que nas Comarcas não abrangidas por tal meio, 

a intimação do patrono dar-se-á, pessoalmente ou por via postal (art. 273, 

do CPC), observando-se que, na hipótese de inexistir procurador 

(advogado) constituído nos autos pelo(s) executado(s), ESTE(S) 

DEVERÁ(ÃO) SER INTIMADO(S) PESSOALMENTE, para, querendo, 

oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Na hipótese de 

penhora de imóvel(eis), em regra, o depósito recairá na pessoa do(s) 

Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o encargo se não 

tiver condições práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 

Ademais, o oficial de justiça deverá observar as disposições contidas nos 

artigos 833, 840 e 846, todos do CPC. VALOR TOTAL DO DÉBITO 

ATUALIZADO: R$ 2.721,02 TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 2.721,02 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. A impugnação deverá limitar-se às matérias 

enumeradas no art. 525, do CPC; 2. Quando o executado alegar que o 

exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à 

resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que 

entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação; 3. A 

impugnação, em regra, não terá efeito suspensivo, podendo o juiz 

atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus fundamentos e o 

prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar 

ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; 4. Ainda que 

atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o 

prosseguimento da execução, oferecendo e prestando caução suficiente 

e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. 
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ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC/2015, 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. 

ALTA FLORESTA, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-51.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MAZON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 10 de 

Março de 2020, às 16h00min. Laís Mariana B. Silveira Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004318-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BASSETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID – 25620603, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT é isento do 

preparo de recurso interposto, nos termos do artigo 1007, § 1º do Código 

de Processo Civil. Certifico que procedo a intimação da parte autora do 

inteiro teor do recurso – ID - 25620603, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-80.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID 26052786, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT é isento do 

preparo de recurso interposto, nos termos do artigo 1007, § 1º do Código 

de Processo Civil. Certifico que procedo a intimação da parte autora do 

inteiro teor do recurso – ID - 26052786, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PENHA CRISTINA ROCHA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

CREDITEC S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 26129719, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 79884, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-66.2020.8.11.0007

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

TATIANE DALLA COSTA SAVIO OAB - MT26039-O (ADVOGADO(A))

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - 887.556.651-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (INTERESSADO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

Março de 2020, às 15:40 horas, bem como da liminar deferida. Daniela 

Meyer de Freitas Estagiária Matrícula 40.901

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004619-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA PAULA DA SILVA ARAUJO OAB - 003.849.621-65 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERT WILLIAM APARECIDO RUIS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 10 de 

Março de 2020, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SELIA MARIA LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 27114578, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 13399, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte Autora, 

do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Daniela Meyer de 

Freitas Estagiária 40901

5ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 183448 Nr: 4202-55.2019.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Spader - 

OAB:OAB/PR 51.499, Viviane Brisola - OAB:OAB/PR 51.483

 Processo n.º 4202-55.2019.811.0007

Código 183448

 VISTOS, ETC.

Por necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO a audiência para 

o dia 20 de fevereiro de 2020, às 15h15min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Alta Floresta/MT, 16 de janeiro de 2020.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45770 Nr: 5644-13.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. M. Soares da Cruz & Cia Ltda, Ana Paula da 

Cruz Pinheiro Bortolomei, Paula Marilza Soares da Cruz, Tomas Aquino 

Pinheiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) ds partes 

requeridas para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 1.237,25 (um mil duzentos e trinta e 

sete reais e vinte cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 1180 e 1180v. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 823,85 (oitocentos e 

vinte e três reais e oitenta e cinco centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - selecionar o serviço 

da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - preencher os campos 

com o numero único do processo, no proximo passo - informar o 

CPF/CNPJ do pagante, marcar os itens custas e Taxa Judiciária preencher 

os valores. Mandar simular a guia depois gerar a guia, o sistema vai gerar 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295089 Nr: 16140-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Augusto Carrijo Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOIANO BARBOSA GARCIA - 

OAB:1697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

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 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 325059 Nr: 202-84.2020.811.0004

 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: Celisvaldo Carvalho de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, atribuindo o valor dos danos morais pleiteados, com fulcro 

no art. 292, V, do CPC e por consequência, corrigir o valor da causa para 

o valor do proveito econômico pretendido (soma dos pedidos).

2. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 325905 Nr: 713-82.2020.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 31 DE 

MARÇO DE 2020, ÀS 13H45MIN, HORÁRIO DE CUIABÁ-MT.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, 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 e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98278 Nr: 3288-15.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Cordeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve restrição do veículo de fl. 163, e em 

cumprimento à decisão de fl. 170 (datada de 26/11/2019), impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, em 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 323743 Nr: 14895-10.2019.811.0004

 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: Vitor Parreira Rezende
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Oliveira Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keven Jhones Rodrigues 

Marques - OAB:26.189/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, atribuindo aos autos o pedido principal da demanda, uma 

vez que inicial de fls. 04/15 possui apenas o pedido de tutela de evidência, 

com fulcro no artigo 319, IV c/c 321 do CPC, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art.321, parágrafo único, CPC).

2. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85911 Nr: 9022-15.2008.811.0004

 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: Espólio de Alaerte Miranda Filho, Diango Miranda dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy da Luz Pinheiro, Benedita Carvalho 

Pinheiro, MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA, Antônia Auxiliadora Melo, 

Marlene Rodrigues Lira, Câmara dos Dirigentes Lojistas, Luiz Claudino da 

Silva, Luiz Randt, Carlos Erivalton Pereira Carvalho, Elizabeth Moreira 

Randt, Lindomar Farias Santos, Humberto Henrique Valoes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A, 

Elizabeth Martins Ferreira - OAB:5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT 4454-A, Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 12.970

 Considerando que alguns advogados não estavam habilitados nos autos, 

remeto novamente a decisão de fls. 422/424 ao DJE para intimação das 

partes: DISPOSITIVO 16. Posto isso, REJEITO a preliminar de COISA 

JULGADA e determino o prosseguimento da demanda, também com 

relação ao imóvel de matrícula nº 34.216. 17. Não obstante, ACOLHO a 

preliminar de impugnação ao valor da causa, outrossim, INTIME-SE a parte 

Autora para carrear aos autos, documentos que comprovem o valor venal 

dos imóveis ( Lote 10-A, 11-A, 12-A, 13-A, 14-A e 15-A, da Quadra 14, 

Bairro Vila Maria Lucia) a serem usucapidos e, consequentemente, 

CORRIJA o valor da causa, com fulcro no artigo 292,IV do CPC. 18. 

Ademais, em caso de regularização do valor da causa, inexistindo vícios 

processuais a serem corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO 

fixando como ponto controvertido a posse mansa e pacifica da parte 

Requerente nos imóveis objetos da demanda. 19. INTIMEM-SE as partes 

para, justificadamente especificarem as provas a serem produzidas, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 20. Após, voltem-me conclusos. 21. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175803 Nr: 9637-29.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Lemes Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Milzanyr Esteves Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156972 Nr: 9264-66.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Lopes Franco, Neila Queiroz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:8.740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188164 Nr: 8806-44.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Rodrigues Vilela, Ana Paula Monção Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilmaria Resplandes de Moura, Diego Cesar 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Denise Castro Vilela - OAB:15704/MT, Gislaine da 

Silva Oliveira - OAB:MT/18.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando que já decorreu o prazo solicitado na petição de fl. 182, e 

nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205210 Nr: 6715-44.2015.811.0004

 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: Eliene Farias de Almeida - Eireli EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amanda Grazzielle Sardá Velez, Lucivlado da 

Cunha Velez, Eduardo Alves Conti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7611 Nr: 293-54.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUDA BORGES DE JESUS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 36 de 691



 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235621 Nr: 13156-07.2016.811.0004

 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: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomaquinas Comércio de Máquinas Ltda, Alex 

Teixeira Fernandes, Deusvane Quirino Rego Teixeira, LARA NHAYANE 

REGO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação, para 

que se proceda à citação de LARA NHAYANE REGO MOREIRA (endereço 

de fl. 217).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164743 Nr: 6582-07.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paolo Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Muller Koenig - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225037 Nr: 5920-04.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Só Injeção Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex dos Santos Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rômulo Rodrigues Feitosa - 

OAB:GO 32.251

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297454 Nr: 968-74.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos de Abreu Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eric Darci Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicyus Pedro Giacomini 

Biazus - OAB:20984/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170565 Nr: 2975-49.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Lucena da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando o decurso do prazo solicitado à fl. 125 (PEA 324387, 

protocolado em 17/12/2019) e 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 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90830 Nr: 4692-38.2009.811.0004

 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: Espólio de Otacílio José dos Santos, Mareuza Sinzais 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner José de Almeida Garcia, Creuza 

Marques Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane luza - OAB:14059/MT, 

Mariana Calvo Caruccio - OAB:19412, Mauro Portes Junior - 

OAB:10772 OAB/MT, Pedro Emilio Bartolomei - OAB:OAB/MT12206B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:9749-B/MT, FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA - 

OAB:5.444/MT, Otacilio José Faria - OAB:Oab/MT 5.664-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Considerando os embargos declaratórios interpostos, e a possibilidade de 

efeitos infringentes, nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte contrária/embargada para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225362 Nr: 6121-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréia Oliveira Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Rodrigues Filho, Jaime Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, Jocicler Oliveira Nascimento - OAB:19222

 Considerando que havia irregularidade no cadastramento das partes para 

intimação da decisão de fl. 178 (datada de 29/10/2019), nos termos do 

artigo 152, VI, do CPC, impulsiono o feito para que seja novamente intimada 

a parte executada sobre a referida determinação, que segue adiante 

transcrita:

DECISÃO: "Vistos. 1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob 

pena de aplicação de multa de 10% e incidência de honorários 

advocatícios, também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, 

conforme §1º, art.523,CPC/2015. 2.Decorrido o prazo sem pagamento 

voluntário, EXPEÇA-SE mandado de PENHORA do bem indicado pela parte 

ou de tantos quantos bastem para satisfação do crédito buscado, 

procedendo-se à AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando-se imediatamente o Executado, conforme §3º, 523, CPC/2015, 

na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, se o processo correu à 

sua revelia. 3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos 

para a indisponibilização de ativos via Bacen-Jud. 4.Transcorrido o prazo 

previsto no art. 523, CPC/2015, 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, querendo, sua 

impugnação ao cumprimento de sentença. 5.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170694 Nr: 3131-37.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filomena de Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80047 Nr: 3442-04.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omar de Oliveira Júnior, Omar Barbosa de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 Em cumprimento à determinação de fl. 298, impulsiono o feito para que 

seja intimado o exequente a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49655 Nr: 866-43.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto do Val de Paula e Silva, Sílvia Maria 

Lima de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Rodrigo Wiedtheuper - 

OAB:8868, Fernando César Leopoldino - OAB:23545/go, LEONARDO 

OLIVEIRA BORGES - OAB:22840

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para juntar aos autos a certidão da matrícula atualizada com a 

averbação da penhora, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180453 Nr: 2390-60.2014.811.0004

 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: Izalfira Francisca Guimarães Melo, Vilma Pires de Melo, 

Juaci Roberto Rezende Coelho, Joana Dark Guimarães, Maria Conceição 

Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS MERCÊS CASAL DE REY, 

ESPÓLIO DE JOSÉ CASAL DE REY JUNIOR, Fabio Aylton Casal de Rey

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 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.”

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 217794 Nr: 1514-37.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marijan Rodrigues Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 Vistos, etc.

Ante a sentença à fl.154, a presente demanda fora julgada extinta diante o 

pagamento do débito, com fulcro no art. 487, III, alínea “a”.

 Em análise autos, verifico que, além do pagamento voluntário realizado 

pelo executado, há valores, pertencentes ao mesmo, bloqueados em 

razão da penhora on line via bacenjud (fls. 140/141).

Assim, determino que tais valores bloqueados sejam restituídos em favor 

do executado e, por fim, que os valores depositados em favor da 

exequente (fls. 148/150), sejam transferidos integralmente sua conta, com 

exceção dos honorários de sucumbência, destinados ao patrono do autor.

 Diante o exposto, expeça-se alvará em favor da parte exequente, nos 

termos das especificações às fls. 165/166 e 175.
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E, também, intime-se o executado para que informe uma conta bancária 

para devolução dos valores bloqueados por meio do bacenjud.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308076 Nr: 6862-31.2019.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Moreira, Luzia Vieira da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Pereira Barros

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

OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte requerida, via DJE, para depositar 

os valores relativos aos honorário periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23168 Nr: 146-18.2001.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIBARRA-COOPERATIVA DE CRÉDITO 

RURAL DE BARRA DO GARÇAS, David Lincoln de Campos, Jair José 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Cihndy Kelly Bianquini - OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA 

- OAB:4471, WALTER GEORGE RAMALHO LIMA - OAB:18.256

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte exequente, via DJE, para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215373 Nr: 79-28.2016.811.0004

 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: Deusimar Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marsiano Zampieri, LUCIANO MARCOS 

ALENCAR, TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Edval Martins Marconcini - OAB:MT 20.331, 

Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A, MARCOS VINICIUS 

ALMEIDA GUERRA - OAB:23483/O

 Impulsionamento por certidão

Impulsiono estes autos, para intimação das partes via DJE para querendo 

impugnar a contestação de folhas 132/141, (apresentada por Luciano 

Marcos Alencar) pelo prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226833 Nr: 7708-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPBdA

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

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do exequente, via DJE, 

para manifestação sobre a carta precatória devolvida de folhas 94/99, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217620 Nr: 1410-45.2016.811.0004

 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: Iranete Santana Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Gabriel da Silva, Edeonir de Oliveira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, 

KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - OAB:25.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KELLY TAVARES DA 

SILVA BRITO - OAB:19.347, ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - OAB:MT 

12.672

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação requerendo o que de direito, no prazo de 05 ( cinco) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 268773 Nr: 138-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMS, RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdBdG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Santos - OAB:5551, 

Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT

 Compulsando os autos verifico ser de rigor a respectiva remessa à 4ª 

Vara Cível desta Comarca.

Com efeito, factível tratar-se de ação em que consta como parte a 

Fazenda Pública Municipal, cuja matéria deve ser processada e julgada 

perante Vara Especializada, exceto em Locais em que não há o Juízo 

especializado, o que não se amolda à hipótese dos autos.

Com efeito, a teor do disposto no anexo I, da Resolução TJ-MT/TP Nº 09, 

de 23 de agosto de 2018, restou atribuído à 4ª Vara Cível desta Comarca, 

o processamento e julgamento privativo dos: “feitos em que sejam parte, 

interessada ou interveniente, as Fazendas Públicas Federal, estadual ou 

municipal, associadas a cartas precatórias, rogatória e de ordem afetas à 

sua competência.”

Registro ainda, que a especialização das unidades judiciárias visa, dentre 

outros objetivos, o de melhorar a prestação jurisdicional, não se 

mostrando razoável a manutenção do feito perante este Juízo, quando há 

outro apto a recebê-lo de forma especializada.

 Dessa forma e considerando ser a Vara Especializada dos Juizados 

Especiais desta Comarca competente para processar e julgar a matéria, 

proceda ao encaminhamento dos autos à jurisdição supramencionada, 

com as retificações atinentes.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 326010 Nr: 755-34.2020.811.0004

 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: JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Girlene de Oliveira Soleto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 
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gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 

justiça.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 315891 Nr: 11070-58.2019.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCdTR, ACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEdTRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA CORAZZA DE 

TOLEDO RIBEIRO - OAB:11.592/MT

 Intime-se a exequente para, querendo, manifestar-se em 10 (dez) dias, 

acerca das insurgências apresentadas às fls. 31/34 e 38, bem como 

respectivos documentos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 306647 Nr: 6001-45.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALB, AFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela manifestação encartada às fls. 31, 

que a parte autora informou a devida quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 318097 Nr: 12191-24.2019.811.0004

 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: EMO, JMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Mendes Ferreira 

Junior - OAB:16052

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.Em razão da 

natureza do presente provimento, concito as partes à bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, poderão 

pleitear a execução nos próprios autos, conforme disposição contida nos 

artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil.Não havendo 

qualquer disposição acerca das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, fica a obrigação dividida pro rata, conforme se 

infere da determinação expressa no artigo 90, parágrafo 2º do Código de 

Processo Civil.Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publ icada com a inserção no s is tema in format izado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 311960 Nr: 9014-52.2019.811.0004

 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: ARdS, FRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJLRP, KCCV, ERdS, GSRN, JSRF, ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos é possível aferir a ausência de instrumento de 

mandato da autora ao advogado peticionante.

 Não obstante, consoante artigo 104, do Código de Processo Civil, o 

advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo 

para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato 

considerado urgente, devendo, contudo, em referidas hipóteses promover 

a juntada no prazo de 15 (quinze) dias, o que, contudo, não se amolda à 

hipótese dos autos, já que tal deveria ter acompanhado a inicial.

 Além disso, trata-se de inicial proposta em 21 de julho de 2019, de forma 

que, havendo eventual situação de urgência, tal já deveria ter sido 

suprida.

 Contudo, visando evitar futura arguição de não observância ao Princípio 

da Cooperação, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) 

dias regularize sua representação processual, juntando aos autos 

procuração com poderes para postular em juízo, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 76, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 325558 Nr: 527-59.2020.811.0004

 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: LMAH, BCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida Dos Reis - OAB:13560, JULIANO SGUIZARDI - OAB:16.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, concedo a parte requerente, nos termos do 

Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada a 

possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, ser 

o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais elementos 

que indiquem situação adversa.Remetam-se os autos ao Ministério Público 

para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 318697 Nr: 12475-32.2019.811.0004

 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: ASA, AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdRDCS, DLdC, MAOdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - 

OAB:48277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 25 de março de 

2020, às 14h:00min, do horário oficial do Estado de Mato Grosso.Na 
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audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir.Nos termos do artigo 334, 

parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado.Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias.O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II).Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 316118 Nr: 11179-72.2019.811.0004

 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: HLR, RSLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raylene Sousa Lacerda 

Rodrigues - OAB:18271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo nova audiência de conciliação/mediação para o dia 26 de março 

de 2020 às 17h00min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

consignando, contudo, que a parte requerida deverá ser citada no 

endereço indicado à fl. 37, devendo o sr. oficial de justiça atentar-se para 

o disposto nos artigos 212, § 2º, e 252, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 318559 Nr: 12420-81.2019.811.0004

 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: PBJ, TJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo nova audiência de conciliação/mediação para o dia 26 de março 

de 2020 às 13h00min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

devendo as partes ser intimadas a comparecer ao ato.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 312195 Nr: 9149-64.2019.811.0004

 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: KSFdS, DKVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Carolina Moreira da Silva 

Rebelatto - OAB:MT0026360O, Aurino de Souza Cardoso - 

OAB:MT0026300O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo nova audiência de conciliação/mediação para o dia 25 de março 

de 2020 às 16h00min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

consignando, contudo, que a parte requerida deverá ser citada no 

endereço indicado à fl. 48.

 Proceda às retificações sistêmicas atinentes.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 321388 Nr: 13774-44.2019.811.0004

 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: CAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNMIL, EPdF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo nova audiência de conciliação/mediação para o dia 25 de março 

de 2020 às 15h00min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

consignando, contudo, que a parte requerida deverá ser citada no 

endereço indicado à fl. 56.

 Proceda às retificações sistêmicas atinentes.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 268773 Nr: 138-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMS, RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdBdG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Santos - OAB:5551, 

Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT

 Revogo em parte a decisão proferida à fl. 169.

 Isso porque, embora seja patente o encaminhamento do feito à 4ª Vara 

Cível desta Comarca, consoante retro fundamentado, no dispositivo da 

referida decisão constou, equivocadamente, determinação para remessa 

à Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca.

 Assim sendo, revogo o apenas a parte final da decisão supramencionada 

e, por consequência, determino o encaminhamento dos autos à 4ª Vara 

Cível desta Comarca, eis que competente para processar e julgar a 

matéria.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 326188 Nr: 827-21.2020.811.0004

 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: LQdPA, EAC, PAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FERREIRA PARREIRA 

- OAB:26945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado tenham os requerentes postulado os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 

justiça.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 325842 Nr: 682-62.2020.811.0004

 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: QAPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Antonio Almeida Dantas 

- OAB:27150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, havendo indícios de que o requerido possa eventualmente 

estar desassistido pela curadora, proceda à extração de cópias deste 

procedimento e posterior encaminhamento ao Ministério Público para 

eventuais providências em favor do interditado.

 Sem prejuízo, cumpre-me registrar a inviabilidade de processamento da 

ação de divórcio c/c alimentos e guarda dos filhos menores, 

cumulativamente à eventual ação de exoneração de curatela, tendo em 

vista a incompatibilidade de ritos processuais.

 Não obstante, factível a irrazoabilidade de ajuizamento de ação pelo 

curador em face do curatelado, enquanto vigente a representação.

 Ainda que assim não fosse, pretendendo o arbitramento de alimentos, 

deve a parte atentar-se ao disposto no art. 292, III, do Código de Processo 

Civil, no que tange à indicação do valor da causa.

 Por fim, malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da 

assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade.

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a petição inicial, indicando, se a presente demanda tramitará 

como eventual exoneração de curatela ou, pelo rito ordinário em relação 

apenas aos demais pedidos.

 Optando pelo rito ordinário deverá a autora, dentro do mesmo prazo acima 

estabelecido, promover a correção do valor da causa e comprovar o 

preenchimento dos pressupostos ensejadores do deferimento da 

gratuidade da justiça.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 312233 Nr: 9163-48.2019.811.0004

 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: RFOdS, BFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo nova audiência de conciliação/mediação para o dia 26 de março 

de 2020 às 15h00min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

devendo a citação ser deprecada, com a consignação de que deverá o sr. 

oficial de justiça atentar-se para o disposto nos artigos 212, § 2º, e 252, 

ambos do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 322121 Nr: 14099-19.2019.811.0004

 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: TCFdA, LCCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Carolina Moreira da Silva 

Rebelatto - OAB:MT0026360O, Aurino de Souza Cardoso - 

OAB:MT0026300O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 25 de março de 

2020 às 13h00min, do horário oficial do Estado de Mato Grosso.Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir.Nos termos do artigo 334, 

parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado.Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias.O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II).Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 325710 Nr: 624-59.2020.811.0004

 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: ATL, NdLMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, cumpre-me registrar que deixou a autora de indicar o 

endereço do requerido cingindo-se a postular a respectiva citação por 

edital sem, contudo, comprovar que diligenciou na tentativa de sua 

localização.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial com a indicação do endereço da requerida, sob 

pena de lhe ser aplicada a penalidade do art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 276414 Nr: 5034-34.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRV, CRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a suspensão dos 

autos até o prazo final para pagamento da avença ora homologada.Custas 

pela parte executada.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 320703 Nr: 13427-11.2019.811.0004

 AÇÃO: Homologação da Transação Extrajudicial->Procedimentos 

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 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRLA, VFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, por consequência, 

defiro a guarda do menor GABRIEL FERREIRA LIMA à genitora Sra. 

VALNÍCIA FERREIRA MEDEIROS.Por consequência, expeça-se respectivo 

termo de guarda definitiva, na forma constante da presente sentença.No 

mais, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.Fica constituído, para todos os fins, o título executivo 

judicial.Em razão da natureza do presente provimento, concito as partes à 

bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso de 

inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos.Sem 

custas.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 315299 Nr: 10726-77.2019.811.0004

 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: EVP, JPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Cesar de Almeida - 

OAB:26996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, por consequência, 

defiro a guarda da menor EDUARDA VITÓRIA PEREIRA à genitora Sra. 

Josielia Pereira da Costa, ficando assegurado ao genitor, exercer o direito 

de visitas a cada 15 (quinze) dias, nos finais de semana.Ainda, fica 

estabelecido que o genitor pagará a filha, a título de alimentos, o valor 

mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo depósito deverá ser 

efetuado até o dia 10 de cada mês, na conta poupança indicada à fl. 

45.Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.Fica constituído, para todos os fins, o título executivo 

judicial.Deixo de condenar as partes ao pagamento de eventuais custas e 

despesas remanescentes, em razão da benesse constante do art. 90, § 

2º, do Código de Processo Civil.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 314369 Nr: 10233-03.2019.811.0004

 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: BLAR, DCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, por consequência, 

defiro a guarda do menor BENJAMIN LEONARDO ALVES REZENDE à 

genitora Sra. Dayany Christiny Alves Melo, ficando assegurado ao genitor, 

exercer o direito de convivência com o menor em finais de semana 

alternados, devendo a genitora levar o filho aos sábados à residência do 

genitor, que entregará a criança à genitora até as 21h00min dos referidos 

domingos e, havendo necessidade poderá promover a entrega às 

segundas-feiras.Ressalvo que, estando o genitor de folga terá também o 

direito de convivência durante a semana, porém mediante prévio aviso à 

genitora e respeitados os horários escolares.Ainda, fica estabelecido que 

o genitor pagará ao filho, a título de alimentos, o valor mensal referente a 

60% do salário-mínimo, cujo depósito deverá ser efetuado até o dia 10 de 

cada mês, na conta poupança indicada à fl. 42-vs.Por fim, cada genitor 

arcará com 50% das despesas extraordinárias, as quais deverão ser 

devidamente comprovadas.Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial.Deixo de condenar as partes ao pagamento 

de eventuais custas e despesas remanescentes, em razão da benesse 

constante do art. 90, § 2º, do Código de Processo Civil.Considerando que 

a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publ icada com a inserção no s is tema in format izado 

APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 291991 Nr: 14165-33.2018.811.0004

 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: JLPLG, RPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora, antes de ser efetivada a válida citação da ré, peticionou 

pela homologação de desistência, em razão de não mais possuir interesse 

no prosseguimento do feito.

 A citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica 

processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a 

plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a 

direito disponível.

 Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação antes da citação 

válida, resta acolher o seu pleito.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Por 

consequência, torno sem efeito a decisão proferida à fl. 32.

 Sem custas.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 321379 Nr: 13765-82.2019.811.0004

 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: BBR, AdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRB
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Romeiro Miranda - 

OAB:25228/O

 O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código 

Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”.

 Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio.

 No caso dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação.

 No entanto, conforme se verifica pelo termo dos autos (consoante 

expressa dicção do artigo 842 caput do regramento de regência), as 

partes, visando terminar o litígio, avençaram uma composição que, tendo 

como pano de fundo direitos cuja negociação é cabível, efetivaram uma 

transação.

 A transação, da maneira como foi celebrada, dá margem à sua judicial 

homologação, nos termos do que preconiza o artigo 487, inciso III do 

diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação do 

magistrado quando a questão lhe é – da maneira como foi – submetida.

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes.

 Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

 Fica constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.

 Deixo de condenar as partes ao pagamento de eventuais custas e 

despesas remanescentes, em razão da benesse constante do art. 90, § 

2º, do Código de Processo Civil.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 282028 Nr: 8321-05.2018.811.0004

 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: APBC, MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B, DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - OAB:16.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Carvalho de 

Queiroz - OAB:26488/O, HERBERT DE SOUZA PENZE - OAB:OAB/MT 

22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838/MT, Mauricio 

Silveira Júnior - OAB:MT 22.227

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, por consequência, 

defiro a guarda do menor ALEXANDRE PERES BORGES CAMILO à genitora 

Sra. Mariza Peres, ficando assegurado ao genitor, exercer o direito de 

convivência com o menor aos finais de semana de forma livre, mediante 

prévio aviso com 05 (cinco) dias de antecedência.Ainda, fica estabelecido 

que o genitor pagará ao filho, a título de alimentos, o valor mensal 

referente a 40% do salário-mínimo, cujo depósito deverá ser efetuado até 

o dia 10 de cada mês, na conta poupança indicada à fl. 76-vs.Com 

supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Fica constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de eventuais custas e despesas 

remanescentes, em razão da benesse constante do art. 90, § 2º, do 

Código de Processo Civil.Considerando que a presente comarca é servida 

por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 318558 Nr: 12419-96.2019.811.0004

 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: GFdS, PMSf, MASF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Izummy Tamayoce - 

OAB:MT 19.950, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Marcelo Farias 

Santos de Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Silvia Alves de Freitas 

Gomes - OAB:MT 14.275

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, por consequência, 

ficando estabelecido que a guarda dos filhos PEDRO MARCELO SOUZA 

FARIAS e MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA FARIAS, será exercida de forma 

compartilhada pelos genitores.Ainda, fica estabelecido que o genitor 

pagará aos filhos, a título de alimentos, o valor mensal referente a 30,1% 

do salário-mínimo vigente, cujo valor deverá ser entregue em mãos, 

mediante recibo de pagamento, até o dia 10 de cada mês, além de 50% 

das despesas extraordinárias, caso não disponíveis na rede ou plano de 

saúde e, devidamente comprovadas.Com supedâneo legal no artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Fica constituído, para 

todos os fins, o título executivo judicial.Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de eventuais custas e despesas remanescentes, em razão da 

benesse constante do art. 90, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 150754 Nr: 552-87.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMB, CRMB, JBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TEIXEIRA GUIMARÃES - 

OAB:21.665/O, MANOELA RODRIGUES DA SILVA - OAB:MT/22280-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 Defiro o prosseguimento, na fase de cumprimento de sentença prevista 

nos arts. 523 e 528 ambos do Código de Processo Civil, bem como, os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98 do CPC.

 Na fase do cumprimento de sentença que se refere o art. 523 do CPC, 

intime-se a parte devedora pessoalmente para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, ex vi do artigo 528 do CPC.

 Consigne-se no mandado que o não atendimento do comando anterior no 

prazo concedido acarretará o encaminhamento da decisão para protesto, 

sem prejuízo da decretação da prisão civil por até 03 (três) meses, na 

forma dos §§1º e 3º do artigo 528 do CPC.

 Já com relação a fase no cumprimento de sentença referente ao art. 528 

do CPC, intime-se a parte devedora pessoalmente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito alimentar, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) e honorários de advogado no patamar de 10% (dez por cento), 

nos termos do art. 523, parágrafo 1º, do CPC e prosseguimento do feito 

com a expropriação de bens.

 Transcorrido o prazo, com ou sem requerimentos, certifique-se e 

façam-se os autos conclusos para deliberações.
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 Cumpra-se com as advertências mencionadas na presente decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 321386 Nr: 13772-74.2019.811.0004

 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: José Carlos Alves Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima Lira Alves, Weine Reiner Lira Duarte, 

Aline Alves Garcia Lobato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Luiz Esteves - 

OAB:MT-22.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Almeida Edelbluth 

- OAB:23177/MT

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.Em razão da 

natureza do presente provimento, concito as partes à bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, poderão 

pleitear a execução nos próprios autos, conforme disposição contida nos 

artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil.Não havendo 

qualquer disposição acerca das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, fica a obrigação dividida pro rata, conforme se 

infere da determinação expressa no artigo 90, parágrafo 2º do Código de 

Processo Civil.Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publ icada com a inserção no s is tema in format izado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 189129 Nr: 9592-88.2014.811.0004

 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: DMdMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Henrique Cesar Prata - 

OAB:OAB/DF n.39956

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 322530 Nr: 14302-78.2019.811.0004

 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: Gustavo Vezetiv de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rosa Marcia Cavalcante de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Silva Souza - 

OAB:MT/21710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico em parte a decisão proferida à fl. 25-vs, apenas para nomear ao 

cargo de inventariante o Sr. Gustavo Vezetiv de Matos, que deverá ser 

intimado para prestar compromisso em 05 (cinco) dias, conforme preceitua 

o art. 617, inciso I e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo, cumpra-se as demais determinações constantes da 

decisão supramencionada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 325734 Nr: 633-21.2020.811.0004

 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: Ermice Teixeira da Silva, Marcos Antonio Gomes da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Com efeito, não consta dos autos, documento comprobatória da referida 

condição.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 

justiça.

 Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152292 Nr: 2977-87.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Lopes Rocha Félix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Barbosa Castelo - 

OAB:MT 8408, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Certifico que, em consulta ao Sistema de Requisição de Pagamento 2.0 do 

TJMT, verifiquei que o Precatório Requisitório da parte autora/advogado da 

parte autora (Ofício n° 00902047/2019 de folhas 273) foi protocolado sob 

o n° 71177/2019 no TJMT – DAP (Departamento Auxiliar da Presidência), 

numeração única: 0071177-80.2019.8.11.0000, devendo os interessados 

acompanharem seu processamento e andamento por meio do site 

www.tjmt.jus.br, clicando no ícone PJE 2.1 – Processo Judicial Eletrônico, 

Consultar Processos, 2º Grau.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 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
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 1.Ante a decisão proferida no HC nº. 1000872-20.2020.8.11.0000, 

concedendo medida liminar, determino a expedição de alvará de soltura 

exclusivamente em favor do acusado Camilo Alves Serafim, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 209922 Nr: 9492-02.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Santos dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DO 

NASCIMENTO - OAB:19.048

 1. Aguarde-se o cumprimento do item ‘d’, bem como a resposta quanto 

aos itens ‘b’ e ‘c’, todos constantes no dispositivo de fl. 207-v.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 234850 Nr: 12667-67.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacinaldo Joaquim Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Pereira de Souza - 

OAB:42.565 OAB/GO, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 

13.284-O

 Decisão

Autos cód. 234850

1. Relatório

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do 

acusado Jacinaldo Joaquim Rodrigues, nascido em 08.09.1974, filho de 

Joana Maria Rodrigues, incurso, em tese, na figura típica no art. 121, §2º, 

inc. IV do CP, com as implicações da Lei nº 8.072/90 e art. 12 da Lei nº 

10.826/03, contra Adelcimar Ferreira Portela.

Em 25.10.2016 foi concedida a ordem de Habeas Corpus em favor do réu, 

substituindo a prisão cautelar por medidas diversas, colocando o réu em 

liberdade.

Da consulta de decisão, às fls. 128/132, que concedeu liberdade 

provisória ao réu, aufere-se que às fls. 131/131v, determinou-se medidas 

cautelares como substituição da prisão preventiva decretada às fls. 

122/126, ressaltando que o descumprimento das medidas impostas poderá 

ensejar a expedição de mandado de prisão.

A denúncia foi recebida em 26.10.2016 (fl. 135).

Ante as informações às fls. 138/139, constatou-se o não cumprimento de 

mandado de citação, tendo em vista o réu não residir no endereço 

indicado nos autos.

Intimada a defesa para indicar endereço atualizado o réu, restou-se inerte, 

conforme fl. 143.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela citação via edital, 

bem como representou pela decretação de prisão preventiva do réu, como 

forma de garantir a aplicação da lei penal (fls. 144/146).

Acompanhando o parecer ministerial, foi determinada a citação pela via 

editalícia, bem como decretada a prisão do acusado (fls. 147/148).

A defesa técnica renunciou os poderes procuratórios em 07.05.2018 (fl. 

152).

Em 03.12.2019 foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão na 

cidade de Jaborandi/BA, o réu foi conduzido para a cidade de Santa Maria 

da Vitória/BA.

Na decisão de fl. 160, foi determinado a expedição de carta precatória ao 

juízo de Santa Maria da Vitória/BA com o objetivo de regularizar a prisão, 

bem como intimar o réu para apresentar resposta à acusação. Houve, 

ademais, requisição de recambiamento do réu para a comarca de Barra do 

Garças-MT.

 Carta precatória expedida na fl. 161, em 16.12.2019.

 Vieram os autos conclusos.

 Procuração ad juditia juntada às fls. 166/167. A defesa informa que o 

atual endereço do réu é PO Cachoerinha, G Joana Maria Rodrigues, 

Cachoerinha, Jaborandi-BA. Em sede de resposta à acusação, acostada 

às fls. 168/171, a defesa requer revogação da prisão preventiva e 

intimação dos atos processuais aos procuradores constituídos.

 Considerando da ausência de anuência do juízo de Santa Maria da 

V i t ó r i a / B A  q u a n t o  a o  r e c a m b i a m e n t o ,  o  o f í c i o  n º 

3314/2019/GAB/SAAP/SESP solicita a anuência deste para efetivar a 

transferência do réu Jacinaldo Joaquim Rodrigues para a comarca de 

Barra do Garças-MT.

 2. Da análise da resposta à acusação

 O réu Jacinaldo Joaquim Rodrigues, através de da defesa técnica 

constituída, apresenta resposta à acusação em fls. 168/171, requerendo 

revogação da prisão preventiva e intimação dos atos processuais aos 

procuradores constituídos.

 Nota-se que a citação pessoal restou frustrada:

 “Certifico e dou fé, que realizei as diligências necessárias, não foi 

possível CITAR o denunciado JACINALDO JOAQUIM RODRIGUES, haja 

vista que o mesmo não reside no endereço informando, e se encontra em 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. Conversei com a moradora do 

endereço, Srta. Claudenia, a qual informou que mora há algum tempo no 

local e não conhece o requerido.. E, para constar, eu ______Vanderlei 

Matte (Oficial de Justiça), Matrícula 8077, digitei a presente certidão. O 

referido é verdade.”

 Determinou-se intimação para que a defesa técnica informe endereço do 

réu (fl. 142).

 Na fl. 143, consta certidão de decurso de prazo para que a defesa 

apresentasse o endereço atualizado do réu.

 O Ministério Público postula a prisão preventiva em razão da fuga, 

esgotados os meios de localizar-se o réu (fls. 144-146). A decisão que 

decretou a preventiva pautou-se pela não localização do réu:

 “Através de informações colhidas pelo senhor Oficial de justiça quando 

da tentativa da citação do réu, constatou-se que o endereço apresentado 

aos autos está em contradição com a realidade, sendo inclusive a pessoa 

de Jacinaldo Joaquim Rodrigues desconhecida pelos vizinhos.” (fl. 

147-148)

 Neste sentido, o pleito defensivo não merece prosperar, considerando 

que a prisão preventiva decretada na decisão de fls. 147/148 está em 

consonância com o art. 282, § 4º do CPP, com a redação na época 

vigente, que dispõe:

 “Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser 

aplicadas observando-se a: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a 

instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a 

prática de infrações penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e 

condições pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela Lei nº 12.403, 

de 2011).

 [...] § 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações 

impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, 

de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor 

outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 

312, parágrafo único). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). [...]

 É cediço o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a cautelar 

prisional deve ser aplicada em face dos os indícios suficientes de autoria:

 “1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de 

autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de 

Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da 

ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para 

assegurar a aplicação da lei penal. (RHC 88.220/MG, Rel. Ministro RIBEIRO 

DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)”.

Ademais, trata-se de denúncia cuja pena prevista para o crime cominado 

ao fato é superior a 04 (quatro) anos, o que justifica a manutenção do 

decreto prisional nos termos do art. 313 do CPP, que dispõe:

 “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a 

decretação da prisão preventiva:

 I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a 4 (quatro) anos; [...]”

 A fuga caracteriza motivo relevante para a preventiva:

 “(...) Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no 

sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja 

motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar 

decretada. (...)” (STJ, AgInt no RHC 116786 / ES, d.j. 10.12.19)

 Diante do exposto, mantenho a cautelar prisional em desfavor do réu 
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Jacinaldo Joaquim Rodrigues, nos termos apresentados.

 3. Do recambiamento do réu

 A decisão de fl. 160 requisitou, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

recambiamento do réu para participar da instrução criminal a ser 

verticalizada.

 Considerando da ausência de anuência do juízo de Santa Maria da 

V i t ó r i a / B A  q u a n t o  a o  r e c a m b i a m e n t o ,  o  o f í c i o  n º 

3314/2019/GAB/SAAP/SESP solicita a anuência da comarca em que o réu 

Jacinaldo Joaquim Rodrigues se encontra para efetivar a sua 

transferência para a comarca de Barra do Garças-MT.

 Neste sentido, necessária anuência do juízo da comarca de Santa Maria 

da Vitória/BA para que ocorra o recambiamento requisitado na decisão 

judicial de fl. 160

 4. Dispositivo

 a) Mantenho o recebimento da denúncia;

 b) Designo instrução e julgamento para o dia 14.02.2020 às 13h45min 

(MT);

c) Expeça-se precatória para o interrogatório e intimação quanto à 

instrução;

 d) Mantenho o decreto de prisão cautelar do réu Jacinaldo Joaquim 

Rodrigues;

 e) Requisite-se a Sesp/MT a presença do réu para a audiência;

 f) Determino que todas as intimações no processo sejam enviadas aos 

procuradores constituídos nas fls. 166;

 g) Solicite-se anuência do juízo da comarca de Santa Maria da Vitória/BA 

para recambiamento do réu para a comarca de Barra do garças-MT;

 h) Com o posicionamento do juízo de Santa Maria da Vitória/BA, 

conclusos.

 i) Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 28 de janeiro de 2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 178252 Nr: 102-42.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Furtado e Rocha, Eduardo Rodrigues 

Azevedo de Souza, Jhonatan Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso 

- OAB:, Dorcas Cardoso de Moraes Gonçalves - OAB:GO 11.221, 

Geancarlus de Souza Guterre - OAB:GO-35.193, Indyara Winter 

Cavalcante - OAB:MT 16.713, Leonardo André da Mata - OAB:MT 

9.126

 Do réu Lucas Furtado e RochaFica a pena definitiva de 02 anos de 

reclusão para o crime do art. 14 da lei 10.826/03 e 01 ano de reclusão 

para o crime previsto no art. 244-B do ECA. Em razão do concurso 

material a pena fica sendo de 03 anos de reclusão. O dia-multa, tendo em 

vista a condição econômica do acusado, valerá um trigésimo do salário 

mínimo.Estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena de reclusão, 

diante das circunstâncias judiciais já apreciadas, conforme previsão do 

artigo 33 do Código Penal.Substituo a pena privativa de liberdade por duas 

penas restritivas de direito, prestação de serviços à comunidade e outra a 

ser definida pelo juízo da execução penal. Do réu Jhonatan Ferreira da 

Silva Fica definitiva a pena de 06 meses de detenção e a suspensão do 

direito de dirigir no prazo mínimo de 02 meses. Estabeleço o regime aberto 

para cumprimento da pena de reclusão, diante das circunstâncias judiciais 

já apreciadas, conforme previsão do artigo 33 do Código Penal.Substituo a 

pena privativa de liberdade por 01 penas restritiva de direito a ser definida 

pelo juízo da execução penal. As armas e munições já foram 

encaminhadas ao exército (fls. 332). Quanto a eventuais bens 

apreendidos nos autos, determino que se proceda no âmbito da Diretoria 

do Foro a avaliação e o posterior leilão dos objetos, desde que eles 

possuam valor econômico. Ressalto que eventual quantia apurada no 

leilão deverá ser depositada nos autos, ficando à disposição de eventual 

interessado. Constatada sua inservibilidade econômica, desde já fica 

autorizado o devido descarte, sendo que tal fato deverá ser 

posteriormente comunicado nestes autos. Oficie-se à diretoria do foro. 

Após o trânsito em julgado:Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para 

fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF.Comunique-se ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca para as anotações pertinentes.Deixo de condenar os réus ao 

pagamento das custas processuais.Ciência ao Ministério Público e à 

Defesa dos réus. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 225569 Nr: 6248-31.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, VdMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

improcedente a denúncia para absolver o acusado WAN BASTER DOS 

SANTOS CARNEIRO, vulgo “Van Van” com relação ao delito descrito no 

artigo 217-A, caput Código Penal com fulcro no artigo 386, II do Código de 

Processo.Ciência ao membro do Ministério Público e à defesa.P. R. I. C. 

Barra do Garças/MT, 28 de janeiro de 2020.Marcelo Sousa Melo Bento de 

ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 193173 Nr: 12494-14.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Rodrigues Pimmel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Roque Zandoná 

Paschoal - OAB:168.601-SP, Fabiano Xavier da Silva - OAB:SP 

217.166

 Sendo assim, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa. O dia-multa, tendo em vista a condição econômica do 

acusado, valerá um trigésimo do salário mínimo.Estabeleço o regime aberto 

para cumprimento da pena de reclusão, diante das circunstâncias judiciais 

já apreciadas, conforme previsão do artigo 33 do Código Penal.substituo a 

pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, 

prestação de serviços à comunidade e outra a ser definida pelo juízo da 

execução penal. Determino que a arma e as munições apreendidas sejam 

encaminhadas ao Comando do Exército para que seja deliberado acerca 

de sua destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às 

forças armadas. Quanto a eventuais bens apreendidos nos autos, 

determino que se proceda no âmbito da Diretoria do Foro a avaliação e o 

posterior leilão dos objetos, desde que eles possuam valor econômico. 

Ressalto que eventual quantia apurada no leilão deverá ser depositada 

nos autos, ficando a disposição de eventual interessado. Constatada sua 

inservibilidade econômica, desde já fica autorizado o devido descarte, 

sendo que tal fato deverá ser posteriormente comunicado nestes autos. 

Oficie-se à diretoria do foro. Após o trânsito em julgado desta, lance-se o 

nome do réu no rol dos culpados (art. 5º, LVII da CF).Comunique-se o 

Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da 

CF.Comunique-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem 

como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações 

pertinentes.Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas 

processuais.Ciência ao membro do Ministério Público e à 

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

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-53.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA NILDA REZENDE DA SILVA (AUTOR)

WILBLAS MAIKON RODRIGUES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000190-53.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARIA NILDA 

REZENDE DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS POLO PASSIVO: AVIANCA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 28 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: 1000191-38.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS (AUTOR)

SERGIO CANDIDO DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO CANDIDO DA SILVA FILHO OAB - GO0048876A 

(ADVOGADO(A))

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000191-38.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:GRIMARA 

LAYANE REZENDE DE FREITAS e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS, SERGIO 

CANDIDO DA SILVA FILHO POLO PASSIVO: AVIANCA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 17/03/2020 Hora: 17:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 28 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: 1000193-08.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA BARBOSA CLAUDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000193-08.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUZIA BARBOSA 

CLAUDIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO CARLOS DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: SABEMI SEGURADORA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 17/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 29 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: 1000195-75.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANCLEITON DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000195-75.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:VANCLEITON DE 

PAULA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

COELHO DA SILVA POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 18/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 29 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: 1001310-68.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINACY SOUSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-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. 1001310-68.2019.8.11.0004 

Requerente: LINACY SOUSA BORGES ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT217447-A 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, 

29 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001330-59.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE CARNEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-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. 1001330-59.2019.8.11.0004 

Requerente: IVONETE CARNEIRO RODRIGUES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT217447-A 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, 29 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 48 de 691



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/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))

 

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. 1001186-85.2019.8.11.0004 

Requerente: VALDECI MARQUES MEDRADO ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - MT13431-A 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, 29 de janeiro de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-31.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCISCA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-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. 1001306-31.2019.8.11.0004 

Requerente: JANAINA FRANCISCA FERNANDES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT217447-A 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, 29 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002812-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO OAB - MT26360/O 

(ADVOGADO(A))

AURINO DE SOUZA CARDOSO OAB - MT26300/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA NEVES COSTA (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/03/2020, às 12h40min (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: 1002822-86.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/02/2020, às 13h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002822-86.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(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 

18/02/2020, 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: 1000200-97.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DOMINGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000200-97.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:NEIVA SAVOGIM 

DA SILVA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JIMMY COSTA 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: VINICIUS DOMINGUES 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: 18/03/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 29 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: 1001385-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UILAS GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/07/2019, 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: 1001878-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIVACI SOUSA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(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 

02/10/2019, às 16h20min (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: 1000201-82.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAKECHI IUASSE OAB - MT0006113S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000201-82.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:PEDRO PEREIRA 

LOPES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAKECHI IUASSE 

POLO PASSIVO: UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO 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: 

18/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, 

SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 

CUIABÁ, 29 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: 1001286-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE RODRIGUES SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/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))

 

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. 1001286-40.2019.8.11.0004 

Requerente: ELAINE RODRIGUES SALES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A 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, 29 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-48.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI BARBOSA DE OLIVEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/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))

 

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. 1001376-48.2019.8.11.0004 

Requerente: DORACI BARBOSA DE OLIVEIRA MORAES ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O 

Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A 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, 29 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CINARA VILELA DE MORAES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARC DE BORBA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - GO38075 (ADVOGADO(A))

LIVIA RODRIGUES PERES OAB - GO47839 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/03/2020, às 13h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011195-60.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EUDES VARGAS REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

VALKIRIA MAIA ALVES ALMEIDA OAB - RO3178 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu(sua) Advogado(a), para dar andamento ao feito, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015. . (assinado digitalmente) Rodrigo Adriano Demétrio 

Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-67.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000202-67.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ANISIO 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADIA NAYARA 

NARDES FARIAS POLO PASSIVO: COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL 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: 

18/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, 

SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 

CUIABÁ, 29 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: 1000394-34.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILANE LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT9079-O (ADVOGADO(A))

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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. 1000394-34.2019.8.11.0004 

Requerente: ROSILANE LOPES DOS SANTOS ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT16250-O, RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - MT9079-O Requerido: BANCO BRADESCO ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

SP128341-A 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, 29 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-96.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN OAB - MT0019207A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(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. 1000364-96.2019.8.11.0004 

Requerente: JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN - MT0019207A 

Requerido: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS 

LTDA. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO 

NETO - PE0023255A 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, 29 de janeiro de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-52.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MIGUEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO(A))

HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR OAB - MT23344/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS OAB - MT24641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000203-52.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MAURO MIGUEL 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO ALMEIDA 

EDELBLUTH, HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR, PAULO HENRIQUE 

MENEZES FREITAS POLO PASSIVO: EDVALDO PEREIRA DA SILVA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 18/03/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 29 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: 1000354-52.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

T GARCIA DE QUEIROZ EIRELI - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELENE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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 Certidão de 

Trânsito em Julgado Processo n. 1000354-52.2019.8.11.0004 Requerente: 

T GARCIA DE QUEIROZ EIRELI - ME ADVOGADO DO(A) INTERESSADO: 

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON - MT0020659A 

Requerido: MARIA CELENE DOS SANTOS OLIVEIRA Certifico que a 

Sentença transitou em julgado sem interposição de recurso em 

18/11/2019. BARRA DO GARÇAS, 29 de janeiro de 2020 (Assinado 

eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-08.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-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. 1000344-08.2019.8.11.0004 

Requerente: CLAUDIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: ALCY BORGES LIRA - MT0001096A, SILFARNEY VIEIRA 

DO NASCIMENTO - MT0009980A Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A 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, 29 de janeiro 

de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-37.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIRANDA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS - ABSP 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000204-37.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOAO MIRANDA 

DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIMIRAMY BUENO DE 

CASTRO POLO PASSIVO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES 

PUBLICOS - ABSP 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: 13/03/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 29 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002229-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI ALVES MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLI ALVES MEDEIROS OAB - MT25596/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELLA GASPAR DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em análise aos autos, verifico que, por lapso, ocorreu erro no item “1” 

da decisão de ID nº 28304139 no que tange ao seu conteúdo, eis porque, 

chamo o feito à ordem para promover a sua retificação, mantendo 

incólume os demais itens, passando o referido item da decisão a ter a 

seguinte redação: “Vistos, etc. 2. 1. Tendo em vista que a parte executada 

acostou comprovante do depósito de 30% (trinta por cento) do valor do 

débito, DETERMINO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição da requerida, do valor bloqueado 

via BANCEJUD, inclusive realizando-se a transferência do montante para a 

conta indicada no ID nº 28325703.” 3- Intime-se. 4- Cumpra-se, com 

URGÊNCIA.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

INDIARA VALERIA BATISTA VEIGA (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))

 

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: 25/03/2019 17:00 (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: 1001478-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGNTON NEGRE TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(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: 04/04/2019 

15:30 (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: 1001478-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGNTON NEGRE TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(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: 04/04/2019 

15:30 (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: 1007002-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA LEITE (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))

 

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: 01/04/2019 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal. 

CERTIDÃO: CERTIFICO QUE, EM RAZÃO DO DEFERIMENTO PELA MM. 

JUIZA DRª HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, PARA QUE A 

CONCILIADORA CÍVEL AUSENTE DE SUA FUNÇÕES NA DATA 
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DESIGNADA PARA AUDIÊNCIA, PARA PRESENCIAR AULA DE ESTÁGIO 

OBRIGATORIO NA UNEMAT. REDESIGNO O ATO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007013-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI COELHO DA SILVA (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))

 

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: 05/03/2019 14:15 (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: 1007013-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI COELHO DA SILVA (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))

 

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: 05/03/2019 14:15 (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: 1001485-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FERREIRA RAMOS (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))

 

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: 04/04/2019 

16:45 (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: 1001485-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FERREIRA RAMOS (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))

 

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: 04/04/2019 

16:45 (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: 1001483-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL PACHORI DE OLIVEIRA (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))

 

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: 04/04/2019 

16:15 (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: 1001483-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL PACHORI DE OLIVEIRA (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))

 

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: 04/04/2019 

16:15 (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: 1001068-06.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FAUSTO RIBAS DE NEIRA (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))

 

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: 25/03/2019 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1006526-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. S. F. (REU)

F. D. S. (REU)

M. V. S. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

MARIA ALICE MALHEIROS OAB - MT22773-O (ADVOGADO(A))

FABIANE DA SILVA OAB - 603.948.701-15 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006526-72.2017.8.11.0006. AUTOR(A): ELLIER FARIA RÉU: FABIANE DA 

SILVA, MARIA VICTORYA SILVA FARIA, ANA BEATRIZ DA SILVA FARIA 

PROCURADOR: FABIANE DA SILVA Vistos etc. Certifique-se acerca da 

apresentação do documento determinado no ID 21047142, pela parte 

autora. Ademais, intime-se o autor acerca das alegações da requerida no 

ultimo andamento processual. Cumpra-se. Cáceres, 19 de dezembro de 

2019. Alethea Assunção Santos Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006944-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE DA SILVA (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:

ENARDO VIEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006944-39.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ELIANE DA SILVA 

REQUERIDO: ENARDO VIEIRA Vistos. 1. Tendo em vista a necessidade de 

readequação da pauta de audiências desse juízo (CIA nº. 

0001084-58.2020.8.11.0000), REDESIGNO a oralidade aprazada para o dia 

03/03/2020, às 13h45. 2. Promova a Secretaria todos os atos necessários 

à realização do referido ato. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007246-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DA COSTA SONAQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE SONAQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1007246-68.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUCELIA DA COSTA 

SONAQUE REQUERIDO: LUCAS HENRIQUE SONAQUE DA SILVA Vistos. 1. 

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo (CIA nº. 0001084-58.2020.8.11.0000), REDESIGNO a oralidade 

aprazada para o dia 03/03/2020, às 14h00. 2. Promova a Secretaria todos 

os atos necessários à realização do referido ato. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007244-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANETE MENDONCA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CICERA DE MENDONCA REINALDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1007244-98.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GILVANETE MENDONCA DA 

SILVA REQUERIDO: MARIA CICERA DE MENDONCA REINALDO Vistos. 1. 

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo (Cia nº 0001084-58.2020.8.11.0000), REDESIGNO a oralidade 

aprazada para o dia 03/03/2020, às 13h30 (MT). 2. Promova a Escrivania 

todos os atos necessários à realização do referido ato. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006593-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RIVANIA DE ALMEIDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA OAB - MT25808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER CICERO DE MORAES FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006593-66.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RIVANIA DE ALMEIDA 

MENDES REQUERIDO: HELDER CICERO DE MORAES FERREIRA Vistos. 1. 

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo (CIA nº. 0001084-58.2020.8.11.0000), REDESIGNO a oralidade 

aprazada para o dia 10/03/2020, às 14h15. 2. Promova a Secretaria todos 

os atos necessários à realização do referido ato. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 259108 Nr: 146-45.2020.811.0006

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDAG, YAGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VIAGEM 

INTERNACIONAL, proposta por Viviane de Arruda Gomes, objetivando a 

autorização para viajar juntamente de sua filha Yorrannah Aparecida 

Gomes Bezerra.

 2. Com a inicial, vieram os documentos pertinentes.

3. Instada a manifestar-se, a presentante do Ministério Público do Estado 

pugnou pelo deferimento do pedido (fls. 55/56).

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 4. Compulsando os autos, verifico que a adolescente viajará para a 

cidade de Faro, em Portugal, juntamente de sua genitora.

 5. Assim, verifico que, diante do falecimento de seu genitor, bem como 

com o parecer ministerial favorável, a anuência de sua genitora é 

suficiente, haja vista que não há nenhuma irregularidade nas informações 

e documentos acostados aos autos.

 6. Diante o exposto, a autorização de viagem é medida que se impõe.

 7. Desta forma, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE 

VIAGEM INTERNACIONAL da adolescente Yorrannah Aparecida Gomes 

Bezerra, sob o cuidado de sua genitora, na forma requerida e em 

consequência JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

 8. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

 9. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

10. CUMPRA-SE expedindo e providenciando o necessário.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006050-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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BIANCA GARCIA DE JESUS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-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, 29 de janeiro de 2020 Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006857-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA CASTRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA REDESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

(perícia) reagendada para o dia 17 de abril de 2020 a partir das 8h00min, 

que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 29 de janeiro de 

2020 Felipe N. Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004957-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DE VILLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DIVINO MENDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004957-36.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

VALERIA DE VILLA REU: LOURIVAL DIVINO MENDES Vistos. 1. Tendo em 

vista a necessidade de readequação da pauta de audiências desse juízo, 

ALTERO o horário da oralidade aprazada para às 15h30, permanecendo a 

mesma data, qual seja, dia 18/02/2020. 2. Promova a Secretaria todos os 

atos necessários à realização do referido ato. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1943 Nr: 212-02.1995.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: LCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAEOCATL, GDMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O, 

JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - OAB:23876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RODRIGUES 

TEIXEIRA - OAB:13.121, LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:, 

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:8690, MAITÊ CAROLINE 

OLIVEIRA DE MELLO - OAB:17461, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - 

OAB:9714-B, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - OAB:9714B

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento. Caso exista documento pedente de expedição no 

feito, que o autor noticie especificamente qual seja e informe a esta 

escrivania qual imóvel que se trata (dados do imóvel matrícula, endereço, 

etc) bem como qual Cartório de Registro de Imóveis faz referência, 

visando evitar eventual equívoco na expedição.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000190-47.2020.8.11.0006

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:

LAIO LUAN SILVA COSTA MARQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de busca e apreensão, 

deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), 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. Acaso a parte 

Autora realize o pagamento de diligências realizadas em locais aleatórios e 

sem respaldo de informações consistentes, desde já saliento que em caso 

de procedência da ação, não haverá condenação da parte Ré ao 

pagamento das referidas despesas. Cáceres/MT, 29 de janeiro de 2020. 

Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006503-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F M C CENTER CAR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LEONARDO COUTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE 

RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 1006503-29.2017.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 44.677,47 ESPÉCIE: [VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / 

ATUALIZAÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: 

Nome: F M C CENTER CAR LTDA Endereço: Av. São Luiz, 1990, Jardim 

Cidade Nova, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BRUNO LEONARDO COUTO OLIVEIRA Endereço: RUA PROFESSOR 

FRANCISVAL DE BRITO, 41, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78030-470 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa 

Excelência, na qualidade de Representante da Parte Autora, com o fito de 

que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada 

para o dia 04/04/2019, às 13:00hs., que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 
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para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Cáceres , 4 de fevereiro de 2019. (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006947-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ADRIANO DOS SANTOS ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA (REQUERIDO)

 

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 03 de Março de 2020 as 13h30min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 19 de dezembro de 2019. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001330-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAIRIS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adriano Pessoa (REQUERIDO)

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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 . 

1001330-24.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 22.000,00 ESPÉCIE: 

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: JOSE DAIRIS DA ROCHA 

Endereço: Rua B, 69, quadra B, Vitoria Regia, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 POLO PASSIVO: Nome: Adriano Pessoa Endereço: Avenida 

Talhamares, 91-A, Stock Car veiculos, Vila Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 Nome: STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 

PARA VEICULOS LTDA - ME Endereço: Avenida Talhamares, 91-A, Vila 

Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Certifico que a parte requerida 

apesar de devidamente citada/intimada, deixou transcorrer o prazo legal 

para efetuar o pagamento da dívida. Com efeito impulsiono os autos, para 

intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de 

que promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cáceres-MT, 29 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003294-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GRANGEIRO (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003294-81.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

GENERALI BRASIL SEGUROS S A REU: JOSE CARLOS GRANGEIRO 

Vistos etc. Atuando em substituição legal, a fim de que não haja prejuízo à 

parte autora no deslocamento para a audiência designada para o dia 

31.01.2020 uma vez que provavelmente o ato será frustrado ante a não 

localização do réu para a citação/intimação, delibero pelo cancelamento da 

referida audiência. Comunique-se o CEJUSC. Com relação ao pedido de 

pesquisa de endereço, abstenho-me de apreciar a questão deixando-a 

para a análise do Magistrado titular da 3ª vara por ocasião de seu retorno 

e do mesmo modo deixo de determinar a designação de nova data neste 

ato uma vez que a redesignação só será viabilizada mediante a existência 

de novo endereço para tentativa de citação. Cáceres/MT., 29 de Janeiro 

de 2.020 Pierro de Faria Mendes Juiz de Direito em subst. Legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176805 Nr: 343-73.2015.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS SUBTENENTES E 

SARGENTOS DE CÁC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8719/MT

 INTIMAÇÃO da Recuperanda, na pessoa de seu Advogado, para 

apresentar manifestação sobre os termos do pedido inicial, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93829 Nr: 8905-81.2009.811.0006

 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: SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI, SIMONE DE 

FATIMA ANICETO GIRALDELLI, SIDINEI APARECIDO GIRALDELLI, SANDRA 

MARIA ANICETO GIRALDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAURI FELIX DUTRA, ANA DOMINGAS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias providenciar o regular andamento do feito, tendo em 

vista que decorreu o prazo deferido às fls.627.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148932 Nr: 7504-42.2012.811.0006

 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): OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA, VANUSA 

LEOCADIO DE OLIVEIRA, JACI MUDESTO DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA 

LEOCADIO DE OLIVEIRA

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

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o presente para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados, para que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito da 

importância de R$ 70,00 (setenta reais) referentes ao pagamento de 

diligência do Oficial de Justiça para intimação da requerida VANUSA 

LEOCADIO DE OLIVEIRA -desp.fls.154, tendo em vista a devolução da 

carta de intimação com a informação de "Ausente", bem como a intimação 

pessoal do requerido JACI MUDESTO DE OLIVEIRA do despacho de 

fls.173.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225211 Nr: 10819-05.2017.811.0006

 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: SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO STRIQUER, MATILDE PEDOTI 

STRINQUER, GERALDO STRIQUER, JESUEL PEDRO CASSAPULA, MARIA 

BRASÃO CASSAPULA, BERENICE MORGUETH STRINQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAINE CHIESA - 

OAB:6795/MS, CLÉLIO CHIESA - OAB:5660

 IMPULSIONO estes autos, para que se proceda, via DJE, a intimação das 

partes acerca do retorno dos autos, bem como, para postularem o que 

entenderem de direito no prazo de 10 (dez) dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006740-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE VIDOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT16214-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Assessoria Especial de Assuntos Jurídicos (ASSEJUR) (IMPETRADO)

REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT 

(LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1006740-92.2019.8.11.0006. IMPETRANTE: ELISABETE VIDOR 

LITISCONSORTES: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT IMPETRADO: ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS 

JURÍDICOS (ASSEJUR) Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA impetrado por ELISABETE VIDOR ARRUDA contra ato do 

REITOR DA UNEMAT e do Assessor Especial de Assuntos Jurídicos, no 

qual impugna o indeferimento do seu pedido de admissão no curso de 

medicina, já que transferida ex oficio. Segundo noticia, a impetrante é 

bombeira militar e foi transferida ex oficio para a cidade de Cáceres. 

Ocorre que a autora cursava a Faculdade de Nutrição na UFMT e pretende 

a transferência para a Faculdade de Medicina da UNEMAT. Entretanto, a 

instituição de ensino indeferiu o pedido administrativo, ao fundamento que 

a transferência do curso de Nutrição para o curso de Medicina, mesmo 

sendo da área das Ciências da Saúde, não permitirá que a impetrante 

conclua seus estudos, mas sim, proporcionará acesso a novo curso de 

graduação, sem a possibilidade de aproveitar disciplinas já cursadas, não 

cabendo a transferência pretendida, razão pela qual se volve perante este 

Juízo. Documentos em anexo à exordial. Os autos vieram conclusos. É o 

que merece registro. Fundamento e Decido. Em princípio, recebo a inicial, 

já que preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do 

Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Versam os autos sobre pedido de concessão de liminar para 

assegurar a transferência da impetrante ELISABETE VIDOR ARRUDA da 

faculdade de Nutrição da UFMT para o de Medicina da UNEMAT, ao 

fundamento de que foi transferida ex officio para esta cidade de Cáceres. 

Reporto-me ao pedido de liminar. A Lei do Mandado de Segurança dispõe 

no seu artigo 7°, inc. III, que o Juiz ordenará “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 [...]”. – grifou-se. É caso de indeferimento da liminar pretendida. A 

transferência ex officio e o direito à matrícula na localidade de destino a 

que se refere a impetrante, independente da existência de vaga, estão 

previstos no art. 1.º da Lei n.º 9.536/1997: "Art. 1º - A transferência ex 

officio a que se refere o parágrafo único do art.49 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a 

qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da 

existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou 

militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de 

comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança 

de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou 

para localidade mais próxima desta. Parágrafo único. A regra do caput não 

se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para assumir 

cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou 

função de confiança." O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn 

3324, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo, sem redução de 

texto, assentando que a interpretação do disposto há de ser no sentido de 

encerrar a cláusula "entre instituições vinculadas a qualquer sistema de 

ensino", e observar para a transferência a natureza privada ou pública da 

universidade de origem, viabilizando a matrícula na congênere. A função 

do benefício concedido aos servidores públicos é a de assegurar a 

CONTINUIDADE dos estudos no novo local em que irá exercer as suas 

atribuições. Pois bem. Na espécie, a impetrante foi transferida ex officio da 

Cidade de Cuiabá para esta de Cáceres (ID 26892734) e não há nesta 

localidade Universidade Pública que ofereça o curso de Nutrição, 

frequentado pela autora na UFMT. Contudo, destaca-se que é de 

conhecimento geral que nesta cidade existe faculdade privada que oferta 

o curso de Nutrição, conforme demonstrado no documento de id: 

26892944. Ora, tendo em vista que em nenhum momento a lei de diretrizes 

e bases permite a alteração do curso do servidor transferido, não cabe à 

Administração inovar e deferir pleito nesse sentido, pois somente lhe é 
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permitido agir conforme a lei determina a não apenas de forma a não 

contrariá-la. A Constituição da República há de ser interpretada 

sistematicamente, e, se é certo que a CR/88 assegura a educação como 

direito de todos a dever do Estado (art. 205), não é menos certo que a 

mesma Carta estatui, como princípio básico para a ministração do ensino, 

a igualdade de condições para o acesso a permanência na escola (art. 

206, I) e a autonomia universitária (art. 207). Deste modo, totalmente 

desarrazoada a pretensão do impetrante, porquanto, não cabendo a 

interessada em sede de transferência ex officio eleger a faculdade que 

pretende dar continuidade, de sorte que o indeferimento da liminar se 

impõe. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. 

CURSOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFINIDADE ENTRE 

OS CURSOS. I - De acordo com o disposto no artigo 1º da Lei nº 9.536/97, 

com a interpretação dada pelo Colendo STF, no julgamento da ADInº 3.324, 

o dependente de militar transferido ex officio, tem assegurada a 

continuidade de seus estudos em instituição de ensino congênere, situada 

na localidade de destino, em qualquer época do ano e independentemente 

da existência de vagas, desde que haja afinidade entre os cursos. II - Em 

que pese estarem presentes os requisitos exigidos pela Lei 9.536/97, ou 

seja, a transferência ex officio e congeneriedade das instituições, já que 

tanto a instituição de origem, como a instituição de destino são públicas, 

constata-se que inexiste “afinidade” entre os cursos de origem e de 

destino, já que os autores estudavam na modalidade “à distância” (o 

primeiro Apelante cursava Administração Pública e a segunda apelante, 

Letras Português/Espanhol) e gostariam de frequentar cursos presenciais 

nas modalidades de História e Psicologia. III- Apelo desprovido.” (TRF-2ª 

Região, Oitava Turma Especializada, AC 0002596-93.2011.4.02.5103, 

Relator Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, e-DJF2R 

15/05/2014, unânime), Ademais, o pedido em voga, na verdade, 

apresenta-se como verdadeira burla ao vestibular/Enem, formas mais 

democráticas de ingresso na Universidade e disponível a todos os 

interessados, inclusive ao impetrante. ISSO POSTO, e por tudo que dos 

autos consta, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/ 2009, art. 319, do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal; (b) 

Processo gratuito por força da Constituição Estadual; (c) Indeferir a 

liminar, forte no art. 7.º, III CPC; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) 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; (f) Com ou sem 

informações, colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei 

n.º 12.016/2009; (g) Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. (h) 

Cumpra-se. Às providências. Cáceres-MT, 5 de dezembro de 2019. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006736-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CASTRILLON LEIVA ROLIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT6072-B (ADVOGADO(A))

ANA CLARA DIAS NANI OAB - MT23633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o ente público, no qual se se 

atribui à causa a quantia de menos de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Nestes termos, por se tratar de causa que possui valor de alçada até 60 

(sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, 

é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca. A questão, inclusive, está dirimida 

conforme entendimento fixado pela Seção de Direito Público e Privado do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no IRDR Tema 01 

que “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e 

julgamento de ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 

(sessenta) salários mínimo, INDEPENDE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA 

E DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL”. – grifou-se. Pelo exposto nos 

autos, DECIDO: (a) Forte no art.2º da Lei n.º 12.153/2009, declino o feito 

em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006217-80.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA 4ª CIRETRAN DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por SUERIKA 

MAIA DE PAULA CARVALHO contra ato ilegal do CHEFE DA 4ª CIRETRAN 

DE CÁCERES/MT. Aduz a impetrante ser proprietária de um veículo que se 

encontrava com débitos de IPVA, sendo inscrita na Dívida Ativa sob a 

CDA nº. 20192492481. Sustenta, contudo, que efetuou o parcelamento do 

IPVA, já tendo quitado a primeira parcela. Porém, informa que foi impedida 

de renovar o documento CRLV do automóvel em questão, pelo fato de 

estar inscrita na Dívida Ativa. Com isto, recorre ao Judiciário, pugnando em 

sede de tutela de liminar o imediato licenciamento de seu veículo. Liminar 

deferida. Informações prestada no sentido de denegação da segurança. 

Parecer do Ministério Pública pela concessão do pedido. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. Em primeiro, é 

de se reconhecer o DETRAN como parte legítima para figurar no polo 

passivo do presente Mandado de Segurança, eis que arrecada o IPVA e 

emite o licenciamento do veículo, de forma que impertinente a preliminar 

suscitada em defesa. No mérito, o caso é de concessão da segurança. 

Analisando o conjunto fático-probatório, constato que a impetrante efetuou 

parcelamento do débito constante na CDA 20192492481 em oito parcelas, 

tendo já quitado a primeira, conforme se depreende no id. 25535893. É 

cediço que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, 

nos termos do art. 151, VI, do CTN. Mostra-se, portanto, ilegal a exigência 

da quitação integral dos débitos, cujo parcelamento foi autorizado na via 

administrativa, como requisito para o licenciamento de veículo automotor. A 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário se mostra eficaz enquanto 

o parcelamento estiver sendo regularmente quitado, não se condicionando 

o licenciamento ao pagamento total de tributo com exigibilidade suspensa. 

Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLISDECISÃO Processo: 

1007283-41.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: LAERTE DE OLIVEIRA COSTA 

IMPETRADO: CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos etc.,Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por LAERTE DE OLIVEIRA COSTA em 

face do DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT – ROGÉRIO 

CARDOSO BORGES. Como causa de pedir, sustenta a Impetrante que:“O 

Impetrante é proprietário do veículo TOYOTA HILUX CD4X2 SR, de cor 

preta, placa NKX-5200, RENAVAM 00977218023, ano/mod. 2008/2008, 

conforme CRLV em anexo (doc. 04).O automóvel em questão, possuía 

pendências de Licenciamento Anual (2018), Seguro Obrigatório DPVAT 

(2018) e IPVA (2017 e 2018).Destaca-se que o IPVA (2017) fora inscrito 

na Dívida Ativa.Visando regularizar a documentação do veículo, o 

Impetrante efetuou o pagamento do Licenciamento Anual (2018), Seguro 

Obrigatório DPVAT (2018) e IPVA (2018), conforme comprovantes anexos 

(Doc. 05), sendo que em relação ao IPVA (2017) inscrito na Dívida Ativa, o 

Requerente realizou junto a PGE o seu parcelamento, como se verifica no 

“Termo de Confissão de Dívida e Requerimento de Parcelamento” acostado 

(Doc. 06), bem como efetivou o pagamento da primeira parcela e do 

FUNJUS, comprovantes juntados (Doc. 05).Assim sendo, o Impetrante se 

deslocou até o Detran desta de cidade de Rondonópolis/MT com toda 

documentação e comprovantes de pagamentos em mãos e solicitou a 

emissão do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) do 

automóvel.Ocorre que, a emissão do CRLV do automóvel foi negada ao 

Requerente sob a argumentação de que não seria possível porque o IPVA 

de 2017 estava inscrito na Dívida Ativa. Todavia, o Impetrante explicou que 

não entendia o motivo de seu nome ainda constar nos cadastros da Dívida 

Ativa, já que havia realizado o pagamento da primeira parcela. Continuou 

dizendo que, de qualquer modo, embora o IPVA de 2017 ainda estivesse 

constando inscrito na Dívida Ativa, tal fato não seria motiva para a não 

liberação do CRLV, visto que o Impetrante havia realizado acordo junto a 

PGE e parcelado o débito, logo, não estaria mais inadimplente, conforme se 
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constatava dos documentos apresentados à Impetrada.”. Partindo de tais 

premissas, pugna a concessão, in limine e inaudita altera pars, do 

mandamus a fim de que:“efetue o licenciamento do TOYOTA HILUX CD4X2 

SR (Importado), de cor preta, placa NKX-5200, RENAVAM 00977218023, 

ano/mod. 2008/2008, e libere documento de licenciamento (Certificado de 

Registro e Licenciamento de Veículo) ao Impetrante”.Decido.Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o 

pedido de liminar comporta acolhimento.Com efeito, forte de que é passível 

a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão 

de mandado de segurança para proteger 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.Logo, como é cedido, 

em situações excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a 

direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. De outro lado, para 

concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como 

ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, 

inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - 

fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao 

final - periculum in mora.A espécie traz elementos que, em princípio, 

autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento.Na espécie, em princípio, o 

Impetrado está negando fornecer o CRLV do veículo do ano de 2018 em 

razão da certidão de dívida ativa nº 20181333670 que decorre de IPVA do 

veículo de placa NKX-5200 referente a anos anteriores.No entanto, 

conforme demonstrado pela parte autora, a referida dívida foi parcelada 

por meio de acordo realizado entre as partes, bem como realizou o 

pagamento da primeira parcela – Id. 15069791 -.Com efeito, não se mostra 

plausível a negativa do fornecimento do licenciamento do veículo em razão 

de um débito que foi devidamente reconhecido, confessado e 

parcelado.Assim, em princípio, os documentos apresentados junto a 

exordial autorizam reconhecer a plausibilidade do direito substancial 

invocado.No caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma 

vez que o não licenciamento impede a utilização do veículo, limitando seu 

direito de propriedade, já que a condução de automóvel sem o documento 

de licenciamento é considerado infração administrativa. Ante o exposto, 

presentes os requisitos autorizadores para tanto, defiro parcialmente o 

pleito liminar para determinar que a autoridade impetrada não condicione o 

licenciamento do veículo do ano de 2018, objeto deste mandamus, a 

certidão de dívida ativa nº 20181333670.Ressalta-se que esta decisão 

não restringe a não liberação do licenciamento caso haja outras 

pendências administrativas.Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da 

petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

caso queira, preste as informações que entender necessárias.Prestadas 

as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas ao Ministério Público. 

Int imem-se. Edson Dias Reis.  Juiz de Direi to.  (N.U 

1007283-41.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/07/2019); Deste modo, face à ilegalidade do ato 

praticado pela autoridade coatora, a concessão da segurança é medida 

que se impõe. Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO: (a) 

CONCEDER A SEGURANÇA para que a autoridade coatora, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, permita o licenciamento do veículo 

JEEP/CHEROKE LTD 3.7, ANO/MODELO 2012/2012, PLACA FAW8447, 

CHASSI N°. 1C4PJMCK6CW190758, RENAVAM N°. 00532840453, sem a 

exigibilidade de quitação integral do débito constante na CDA 

20192492481, confirmando-se a liminar deferida; (b) Sem custas e 

honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 

do STF e 105 STJ; (c) Após o decurso do prazo para a interposição de 

recurso voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do 

disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; (d) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000019-90.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARTINS FERREIRA (EMBARGANTE)

C. M. FERREIRA & CIA. LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Processo: 

1000019-90.2020.8.11.0006. EMBARGANTE: C. M. FERREIRA & CIA. LTDA 

- EPP, CLEUZA MARTINS FERREIRA EMBARGADO: MUNICIPIO DE 

CACERES Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o juízo ainda 

não se encontra garantido, de modo que a ação em voga não pode ser 

recebida. Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO: a) Intime-se o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos principais se 

manifeste acerca dos bens lá ofertados; b) Após, conclusos; c) 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002192-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO DELUQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006489-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CUNHA ESPINDOLA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO OAB - MT5303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Processo: 

1006489-74.2019.8.11.0006. EMBARGANTE: GILSON CUNHA ESPINDOLA 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ajuizado pelo Espólio de Braúlio 

Silvares Espíndola contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. É caso de 

rejeição dos embargos. Não houve efetiva segurança do juízo. A Lei nº 

6.830/80, que dispõe sobre a execução fiscal, versa matéria especial que 

apenas subsidiariamente recebe suplementação pelos dispositivos do 

Código de Processo Civil (art. 1º). Para que ocorra a aplicação do CPC, 

portanto, é necessária não apenas a ausência de norma específica, como 

também que o dispositivo aplicado não esteja em contrariedade com o 

sistema da LEF. Nessa orientação, no que tange à garantia do juízo, deve 

ser aplicada a expressa previsão da LEF, contida em seu artigo 16, § 1º, 

de modo que “não são admissíveis embargos do executado antes de 

garantida a execução”. A garantia do Juízo consiste em condição de 

admissibilidade dos embargos à execução em atendimento ao disposto no 

artigo 16, § 1º da Lei 6.380/80, litteris: “Art. 16 - O executado oferecerá 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: § 1º - Não são 
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admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.” Eis 

precedente do Superior Tribunal de Justiça: Processo: AgRg no REsp 

1516732 TO 2015/0036592-9 Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN 

Julgamento: 26/05/2015 Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA 

Publicação: DJe 05/08/2015 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS 

DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC. 1. Discute-se nos autos a 

possibilidade de oposição de Embargos à Execução Fiscal sem garantia do 

juízo nos casos de devedor hipossuficiente. 2. "Em atenção ao princípio da 

especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação 

do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a 

garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções 

fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 

1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a 

apresentação dos embargos à execução fiscal" (REsp 1.272.827/PE, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.5.2013). 3. 

Agravo Regimental não provido. In casu, o devedor pretende ofertar 

garantia do Juízo somente em sede de Embargos, inclusive de imóvel que 

o credor não se manifestou, o que parece indevido. Destarte, não estando 

o Juízo efetivamente garantido, a rejeição dos presentes embargos é 

medida que se impõe. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) REJEITAR os Embargos à Execução, forte no artigo 16, 

§ 1º, da Lei de Execução Fiscal e, EXTINGUIR o feito sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC; b) Custas pelo autor; 

Honorários não devidos em razão da ausência de contraditório; c) 

Preclusa a via recursal, determino o prosseguimento da Ação de 

Execução em apenso, em todos os seus termos, procedendo-se as 

anotações de estilo, com extração de cópia da presente sentença e 

posterior juntada à Ação Executiva; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8122 Nr: 667-25.1999.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA DA COSTA SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D`OESTE - OAB:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 582498-2 / 2020

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 206 / 1999 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 667-25.1999.811.0006

Requerente: VANIA DA COSTA SACRAMENTO

Requerido: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

Beneficiário: VANIA DA COSTA SACRAMENTO

Conta Judicial 1600107179433

Valor: R$ 6.476,89 (seis mil e quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta 

e nove centavos)

Autorizado: VANIA DA COSTA SACRAMENTO

CPF/CNPJ: 328.012.541-34

Data de Emissão: 28/01/2020

Titular Conta VANIA DA COSTA SACRAMENTO

CPF/CNPJ Titular Conta 328.012.541-34

Banco Agência Conta

 104 - Caixa Econômica Federal 0870 394192

Forma Liberação T.E.D.

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta

Observação: VALO REFERENTE APENAS AO CRÉDITO PRINCIPAL (NÃO 

TÊM HONORÁRIOS), DADOS àS FLS. 461, SENTENÇA ÀS FLS. 473/473.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132330 Nr: 1078-48.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 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° 582469-9 / 2020

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 77 / 2011 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 1078-48.2011.811.0006

Requerente: SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO

Requerido: Estado de Mato Grosso

Beneficiário: SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO

Conta Judicial 2100105016447

Valor: R$ 6.213,90 (seis mil e duzentos e treze reais e noventa centavos)

Autorizado: SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO

CPF/CNPJ: 531.734.651-72

Data de Emissão: 28/01/2020

Titular Conta SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO

CPF/CNPJ Titular Conta 531.734.651-72

Banco Agência Conta

 473 - Banco Caixa Geral - Brasil S.A. 0870 380140

Forma Liberação T.E.D.

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta

Observação: DADOS BANCÁRIOS ÀS FLS. 60 E SENTENÇA DE 

LIBERAÇÃO ÀS FLS. 73.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197615 Nr: 2035-73.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: ROBSON MÁXIMO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 582480-P / 2020

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 0 / 0 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 2035-73.2016.811.0006

Requerente: ROBSON MÁXIMO DA COSTA Advogado: JAIME SANTANA 

ORRO SILVA

Requerido: Estado de Mato Grosso

Beneficiário: JAIME SANTANA ORRO SILVA

Conta Judicial 1800105006549

Valor: R$ 4.894,79 (quatro mil e oitocentos e noventa e quatro reais e 

setenta e nove centavos)

Autorizado: JAIME SANTANA ORRO SILVA

CPF/CNPJ: 072.390.368-98

Data de Emissão: 28/01/2020

Titular Conta JAIME SANTANA ORRO SILVA

CPF/CNPJ Titular Conta 072.390.368-98

Banco Agência Conta
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 001 - Banco do Brasil S.A. 0184 117501

Forma Liberação Crédito no BB

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta

Observação: CRÉDITO PRINCIPAL + HONORÁRIOS (DADOS ÀS FLS. 48 E 

PROC. COM PODERES ESPECIAIS ÀS FLS. 28, DECISÃO PARA 

LIBERAÇÃO ÀS FLS. 78.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100481 Nr: 5574-57.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIMAL GALDINO DELGADO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO - OAB:9870/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° 582482-6 / 2020

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 0 / 0 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 5574-57.2010.811.0006

Requerente: JOCIMAL GALDINO DELGADO JUNIOR Advogado: JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA

Requerido: Estado de Mato Grosso

Beneficiário: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

Conta Judicial 2100105016456

Valor: R$ 2.003,60 (dois mil e três reais e sessenta centavos)

Autorizado: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 924.435.911-15

Data de Emissão: 28/01/2020

Titular Conta JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Titular Conta 924.435.911-15

Banco Agência Conta

 001 - Banco do Brasil S.A. 0184 78093

Forma Liberação Crédito no BB

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta

Observação: VALOR REFERENTE APENAS AOS HONORÁRIOS, DADOS 

ÀS FLS. 173 E DECISÃO ÀS FLS. 195.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007292-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES contra JOÃO BATISTA PINHEIRO, na qual o Exequente pugna 

pela extinção do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. O pedido do Exequente fundamenta-se, em 

síntese, nas seguintes razões: a) cancelamento das CDA's 18084/2018 e 

18082/2018 na via administrativa; b) adimplemento integral da CDA 

18086/2018; c) parcelamento da CDA 18081/2018; e d) desistência do 

prosseguimento do feito. É perfeitamente cabível o pedido de extinção, 

com resolução de mérito, referente às CDA’s 18084/2018 e 18086/2018, 

com fulcro no art. 26, da Lei de Execução Fiscal, e art. 924, II, CPC, 

respectivamente. Outrossim, concernente à perda do interesse do 

Exequente no prosseguimento do feito e ao pedido de extinção da CDA 

18081/2018, em razão do parcelamento da dívida na via administrativa, o 

feito deverá ser extinto sem resolução de mérito, com base no art. 775, 

CPC. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

EXTINGUIR O FEITO nos termos seguintes: I) com resolução de mérito, 

referente às CDA’s 18084/2018 e 18082/2018, forte no art. 26, LEF, e à 

CDA 18086/2018, com base no art. 924, II, CPC; e II) sem resolução de 

mérito, referente às demais CDA’s, com fulcro no art 775, CPC. b) Sem 

honorários; c) Custas pelo Executado, referente às CDA’s 18081/2018 e 

18086/2018; d) Preclusa a via recursal, e cumpridos todos os seus 

comandos, ao arquivo com as baixas de praxe; e) Às providências. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004163-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES contra JOÃO BATISTA PINHEIRO, na qual o Exequente pugna 

pela extinção do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. O pedido do Exequente fundamenta-se, em 

síntese, nas seguintes razões: a) cancelamento da CDA 18084/2018 e 

18082/2018 na via administrativa; b) adimplemento integral da CDA 

18086/2018; c) parcelamento da CDA 18081/2018; e d) desistência do 

prosseguimento do feito. É perfeitamente cabível o pedido de extinção, 

com resolução de mérito, referente às CDA’s 18084/2018 e 18086/2018, 

com fulcro no art. 26, da Lei de Execução Fiscal, e art. 924, II, CPC, 

respectivamente. Outrossim, concernente à perda do interesse do 

Exequente no prosseguimento do feito e ao pedido de extinção das CDA’s 

18081/2018, em razão do parcelamento da dívida na via administrativa, o 

feito deverá ser extinto sem resolução de mérito, com base no art. 775, 

CPC. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

EXTINGUIR O FEITO nos termos seguintes: I) com resolução de mérito, 

referente às CDA’s 18084/2018 e 18082/2018, forte no art. 26, LEF, e à 

CDA 18086/2018, com base no art. 924, II, CPC; e II) sem resolução de 

mérito, referente às demais CDA’s, com fulcro no art 775, CPC. b) Sem 

honorários; c) Custas pelo Executado, referente às CDA’s 18081/2018 e 

18086/2018; d) Preclusa a via recursal, e cumpridos todos os seus 

comandos, ao arquivo com as baixas de praxe; e) Às providências. 

Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-04.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO OAB - MT7285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000264-04.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:HELMUT FLAVIO 

PREZA DALTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELMUT FLAVIO 

PREZA DALTRO 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 29 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
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Processo Número: 1000265-86.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ WILLIAM GARCIA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000265-86.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LUIZ WILLIAM 

GARCIA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIGUEL ANGELO 

CARROCIA, VICTOR PINHEIRO DA SILVA POLO PASSIVO: LUIZACRED 

S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 29 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: 1000268-41.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES DE SOUZA (AUTOR)

JOSE RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REU)

 

PROCESSO n. 1000268-41.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOSE 

RODRIGUES FERREIRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVANDRO MONEZI BENEVIDES POLO PASSIVO: GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 29 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: 1003551-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO NOBRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO ALVES DE ARRUDA & CIA LTDA - ME (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: 02/03/2020 

16:15 (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: 1000270-11.2020.8.11.0006

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

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA OAB - MT21997/O 

(ADVOGADO(A))

SERGIO FREDERICO GERLACK OAB - 928.506.698-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000270-11.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SERGIO 

FREDERICO GERLACK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS 

DIEGO DE PAULA FERREIRA 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: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001992-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MELO ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002478-36.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VANINI NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (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))

 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002565-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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 do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/04/2017 Hora: 17:15 (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: 1002565-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002565-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003545-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003545-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))
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CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS EMILLY MARTINS BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS EMILLY MARTINS BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS EMILLY MARTINS BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002764-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA BRANDAO DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002764-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA BRANDAO DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003542-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI ROSALIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003542-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI ROSALIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-52.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA RAIMUNDA SURUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-52.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA RAIMUNDA SURUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-80.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ORLANDO DO LIVRAMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL MASSAD DE BRITO OAB - MT25302/O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-80.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DO LIVRAMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL MASSAD DE BRITO OAB - MT25302/O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-80.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DO LIVRAMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL MASSAD DE BRITO OAB - MT25302/O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010598-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar acerca do valor depositado pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005078-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE JESUS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005078-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE JESUS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002687-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILAINE CATARINE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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: 02/03/2020 

15:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000618-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ JAIVONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006524-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OZANA ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006524-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OZANA ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 
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(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000315-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010934-26.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

ELVIS EMERSON DE TOTI ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INFORMAR ENDEREÇO ATUALIZADO 

DO EXECUTADO ELVIS EMERSON DE TOTI ALMEIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005212-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ANTONIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005212-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ANTONIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011349-09.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY ROSA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRINCESA TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011349-09.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY ROSA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRINCESA TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ARES (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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ARES (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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006017-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006017-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRY DAS DORES DA SILVA (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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRY DAS DORES DA SILVA (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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007330-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA FABIA DIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012734-21.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLLA CHAVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012734-21.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLLA CHAVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012734-21.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLLA CHAVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DORIANA FORNAZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO(A))

ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT0016024A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DORIANA FORNAZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO(A))

ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT0016024A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DORIANA FORNAZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO(A))

ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT0016024A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003242-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CRUZ DA SILVA FILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003242-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CRUZ DA SILVA FILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA ANTONIA DA SILVA (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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA ANTONIA DA SILVA (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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001805-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RACHEL TEGON DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO REQUERENTE PARA QUE NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTE SOBRE O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-48.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1000274-48.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOSE AUGUSTO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA DALMAS 

RODRIGUES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 29 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: 1003845-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO CARLOS FERREIRA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

MANIFESTE O EXEQUENTE EM 5 DIAS ACERCA DOS DOCUMENTOS 

RETRO JUNTADOS, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-67.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE ALMEIDA CARLINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000124-67.2020.8.11.0006. AUTOR: EDUARDO DE ALMEIDA CARLINO 

REU: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega 

ser servidor municipal, ocupante do cargo de Motorista de ônibus e 

transporte escolar, atuando em situações insalubres desde sua admissão, 

porém nunca recebeu o respectivo adicional de insalubridade, razão pela 

qual volve-se ao Judiciário com a presente ação de cobrança. Requer, 

pois, em sede de tutela de urgência, que seja determinado liminarmente ao 

Requerido que providencie a inclusão na folha de pagamento da parte 

autora o adicional de insalubridade, em grau médio de 20% do salário 

base, sendo no mérito confirmada a referida liminar. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. A princípio, há de se 

receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 

319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; Quanto à 

tutela de urgência, é caso de indeferimento da liminar. 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. Em que pese os argumentos 

trazidos observa-se a ausência de perigo do dano posto que o não 

pagamento do adicional nos termos requerido não acarretará qualquer 

prejuízo que não poderá ser sanado. Ademais, é expressamente vedada a 

concessão de medida liminar contra ato da Fazenda Pública em Juízo de 

Primeiro Grau, nos termos do que dispõe o parágrafo 2º do art. 7º da Lei 

12.016/2009 c/c com o art. 1º e parágrafo 1º da Lei 8.437/92. Vejamos: “§ 

2º, Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza.” “art. 1º - Não será cabível medida 

liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 

quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que 

providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado 

de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo 

de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando 

impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à 

competência originária de tribunal. No mesmo sentido segue o 

entendimento jurisprudencial quanto a impossibilidade de concessão de 

liminar em casos similares ao presente: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO. 

CONVOCAÇÃO IMEDIATA DOS SERVIDORES QUE TERIAM DIREITO AO 

ACRÉSCIMO DE HORAS VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO IMPLÍCITA 

DE VANTAGENS. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE EM CONCESSÃO DE 

AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. ART. 

7º, § 2º DA LEI Nº 12.016/09. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NEGADO SEU 

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Verifica-se que o pleito do agravante 

de fato implica, implicitamente, em extensão de vantagem remuneratória, 

uma vez que a convocação dos candidatos para o acréscimo das horas 

aulas trará por conseqüência a majoração dos seus vencimentos. 2-Como 

cediço, é expressamente vedada a possibilidade de liminar que venha 

determinar a concessão de aumento ou extensão de vantagens, a teor da 

norma prevista pelo art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09, instituto respaldado 

na jurisprudência e na legislação. 3-Recurso de Agravo conhecido e não 

provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE - AGV: 2833923 PE 

0017641-36.2012.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data 

de Julgamento: 27/09/2012, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 184/2012).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO 

JUÍZO A QUO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º 

DA LEI 9494/97 C/C 1º, § 1º DA LEI 8.437/92. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DO TJPI. AGRAVO PROVIDO. 1. Pela inteligência do § 1º, do art. 1º da Lei 

nº 8.473/92, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 2. 

A norma (art. 1º da Lei 9494/97 c/c 1º, § 1º da Lei 8.437/92), ao vedar a 

concessão da tutela antecipada pelo juiz de primeiro grau, tem por escopo 

preservar a competência do tribunal para apreciar, liminarmente, a 

legalidade do ato praticado pelas autoridades que gozam, em sede de 

mandado de segurança, de foro por prerrogativa. 3. Ante a incidência de 

vedação legal ao deferimento de tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública, o provimento ao agravo de instrumento a fim de anular a 

decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TJ-PI - AI: 00024193020148180000 PI 201400010024192, 

Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

10/06/2014, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 

16/06/2014).” Assim sendo, por todo o exposto, indefiro o pedido de 

antecipação de tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do 

Código de Processo Civil). Em razão da natureza da ação, determino o 

cancelamento da audiência de designada nos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-15.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR JESUS DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000121-15.2020.8.11.0006. AUTOR: ODENIR JESUS DE PAULA REU: 

MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega ser 

servidor municipal, ocupante do cargo de Motorista de ônibus e transporte 

escolar, atuando em situações insalubres desde sua admissão, porém 

nunca recebeu o respectivo adicional de insalubridade, razão pela qual 

volve-se ao Judiciário com a presente ação de cobrança. Requer, pois, em 

sede de tutela de urgência, que seja determinado liminarmente ao 

Requerido que providencie a inclusão na folha de pagamento da parte 

autora o adicional de insalubridade, em grau médio de 20% do salário 

base, sendo no mérito confirmada a referida liminar. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. A princípio, há de se 

receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 

319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; Quanto à 

tutela de urgência, é caso de indeferimento da liminar. 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. Em que pese os argumentos 

trazidos observa-se a ausência de perigo do dano posto que o não 

pagamento do adicional nos termos requerido não acarretará qualquer 

prejuízo que não poderá ser sanado. Ademais, é expressamente vedada a 

concessão de medida liminar contra ato da Fazenda Pública em Juízo de 

Primeiro Grau, nos termos do que dispõe o parágrafo 2º do art. 7º da Lei 

12.016/2009 c/c com o art. 1º e parágrafo 1º da Lei 8.437/92. Vejamos: “§ 
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2º, Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza.” “art. 1º - Não será cabível medida 

liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 

quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que 

providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado 

de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo 

de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando 

impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à 

competência originária de tribunal. No mesmo sentido segue o 

entendimento jurisprudencial quanto a impossibilidade de concessão de 

liminar em casos similares ao presente: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO. 

CONVOCAÇÃO IMEDIATA DOS SERVIDORES QUE TERIAM DIREITO AO 

ACRÉSCIMO DE HORAS VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO IMPLÍCITA 

DE VANTAGENS. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE EM CONCESSÃO DE 

AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. ART. 

7º, § 2º DA LEI Nº 12.016/09. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NEGADO SEU 

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Verifica-se que o pleito do agravante 

de fato implica, implicitamente, em extensão de vantagem remuneratória, 

uma vez que a convocação dos candidatos para o acréscimo das horas 

aulas trará por conseqüência a majoração dos seus vencimentos. 2-Como 

cediço, é expressamente vedada a possibilidade de liminar que venha 

determinar a concessão de aumento ou extensão de vantagens, a teor da 

norma prevista pelo art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09, instituto respaldado 

na jurisprudência e na legislação. 3-Recurso de Agravo conhecido e não 

provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE - AGV: 2833923 PE 

0017641-36.2012.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data 

de Julgamento: 27/09/2012, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 184/2012).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO 

JUÍZO A QUO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º 

DA LEI 9494/97 C/C 1º, § 1º DA LEI 8.437/92. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DO TJPI. AGRAVO PROVIDO. 1. Pela inteligência do § 1º, do art. 1º da Lei 

nº 8.473/92, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 2. 

A norma (art. 1º da Lei 9494/97 c/c 1º, § 1º da Lei 8.437/92), ao vedar a 

concessão da tutela antecipada pelo juiz de primeiro grau, tem por escopo 

preservar a competência do tribunal para apreciar, liminarmente, a 

legalidade do ato praticado pelas autoridades que gozam, em sede de 

mandado de segurança, de foro por prerrogativa. 3. Ante a incidência de 

vedação legal ao deferimento de tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública, o provimento ao agravo de instrumento a fim de anular a 

decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TJ-PI - AI: 00024193020148180000 PI 201400010024192, 

Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

10/06/2014, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 

16/06/2014).” Assim sendo, por todo o exposto, indefiro o pedido de 

antecipação de tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do 

Código de Processo Civil). Em razão da natureza da ação, determino o 

cancelamento da audiência de designada nos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-82.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EDUARDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000123-82.2020.8.11.0006. AUTOR: MANOEL EDUARDO DA SILVA REU: 

MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega ser 

servidor municipal, ocupante do cargo de Motorista de ônibus e transporte 

escolar, atuando em situações insalubres desde sua admissão, porém 

nunca recebeu o respectivo adicional de insalubridade, razão pela qual 

volve-se ao Judiciário com a presente ação de cobrança. Requer, pois, em 

sede de tutela de urgência, que seja determinado liminarmente ao 

Requerido que providencie a inclusão na folha de pagamento da parte 

autora o adicional de insalubridade, em grau médio de 20% do salário 

base, sendo no mérito confirmada a referida liminar. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. A princípio, há de se 

receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 

319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; Quanto à 

tutela de urgência, é caso de indeferimento da liminar. 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. Em que pese os argumentos 

trazidos observa-se a ausência de perigo do dano posto que o não 

pagamento do adicional nos termos requerido não acarretará qualquer 

prejuízo que não poderá ser sanado. Ademais, é expressamente vedada a 

concessão de medida liminar contra ato da Fazenda Pública em Juízo de 

Primeiro Grau, nos termos do que dispõe o parágrafo 2º do art. 7º da Lei 

12.016/2009 c/c com o art. 1º e parágrafo 1º da Lei 8.437/92. Vejamos: “§ 

2º, Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza.” “art. 1º - Não será cabível medida 

liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 

quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que 

providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado 

de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo 

de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando 

impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à 

competência originária de tribunal. No mesmo sentido segue o 

entendimento jurisprudencial quanto a impossibilidade de concessão de 

liminar em casos similares ao presente: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO. 

CONVOCAÇÃO IMEDIATA DOS SERVIDORES QUE TERIAM DIREITO AO 

ACRÉSCIMO DE HORAS VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO IMPLÍCITA 

DE VANTAGENS. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE EM CONCESSÃO DE 

AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. ART. 

7º, § 2º DA LEI Nº 12.016/09. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NEGADO SEU 

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Verifica-se que o pleito do agravante 

de fato implica, implicitamente, em extensão de vantagem remuneratória, 

uma vez que a convocação dos candidatos para o acréscimo das horas 

aulas trará por conseqüência a majoração dos seus vencimentos. 2-Como 

cediço, é expressamente vedada a possibilidade de liminar que venha 

determinar a concessão de aumento ou extensão de vantagens, a teor da 

norma prevista pelo art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09, instituto respaldado 

na jurisprudência e na legislação. 3-Recurso de Agravo conhecido e não 

provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE - AGV: 2833923 PE 

0017641-36.2012.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data 

de Julgamento: 27/09/2012, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 184/2012).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO 

JUÍZO A QUO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º 

DA LEI 9494/97 C/C 1º, § 1º DA LEI 8.437/92. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DO TJPI. AGRAVO PROVIDO. 1. Pela inteligência do § 1º, do art. 1º da Lei 

nº 8.473/92, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 2. 

A norma (art. 1º da Lei 9494/97 c/c 1º, § 1º da Lei 8.437/92), ao vedar a 

concessão da tutela antecipada pelo juiz de primeiro grau, tem por escopo 

preservar a competência do tribunal para apreciar, liminarmente, a 

legalidade do ato praticado pelas autoridades que gozam, em sede de 

mandado de segurança, de foro por prerrogativa. 3. Ante a incidência de 

vedação legal ao deferimento de tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública, o provimento ao agravo de instrumento a fim de anular a 
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decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TJ-PI - AI: 00024193020148180000 PI 201400010024192, 

Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

10/06/2014, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 

16/06/2014).” Assim sendo, por todo o exposto, indefiro o pedido de 

antecipação de tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do 

Código de Processo Civil). Em razão da natureza da ação, determino o 

cancelamento da audiência de designada nos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-89.2020.8.11.0006

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

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA OAB - MT0012830A (ADVOGADO(A))

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA OAB - 012.212.451-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(INTERESSADO)

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000032-89.2020.8.11.0006. REPRESENTANTE: ELEN SANTOS ALVES DA 

SILVA INTERESSADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS, PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. 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. 

Versa o pedido de tutela de urgência sobre a retirada do nome da 

Requerente dos Cadastros de Proteção ao Crédito, bem como para que as 

Requeridas se abstenham e efetuar cobranças indevidas contra a 

Requerente. 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 a Requerente alega desconhecimento do débito que originou a 

negativação, estando o mesmo vinculado a um cartão o qual a Requerente 

alega nunca ter solicitado. Ademais, a declaração de inexistência do 

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 às Empresas ora Requeridas que se 

abstenham de efetuar cobranças indevidas em face da Requerente, bem 

como que proceda a retirada do nome da Requerente dos Cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao contrato 614352621, débito no valor de 

R$ 1.948,72 (um mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois 

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$ 300,00 (trezentos 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, 28 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-68.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE AGUIAR CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000208-68.2020.8.11.0006. AUTOR: JOAO BATISTA DE AGUIAR 

CHAVES REU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 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. Versa o pedido de tutela de urgência sobre a 

retirada do nome da Requerente dos Cadastros de Proteção ao Crédito, 

considerando que, segundo alega o requerente, este desconhece a 

origem do débito, pois nunca celebrou qualquer contrato com a requerida. 

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 a Requerente alega desconhecimento do débito que originou a 

negativação, pois nunca contratou serviços da Requerida. Ademais, a 

declaração de inexistência do 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 à Empresa ora 

Requerida que proceda a retirada do nome da Requerente dos Cadastros 

de Proteção ao Crédito, referente ao contrato 0363893008, débito no valor 

de R$ 199,29 (cento e noventa e nove reais e vinte e nove 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$ 300,00 (trezentos 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, 28 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002502-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BEZERRA 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))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002502-30.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIA BEZERRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO 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 

INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por LUCIA 

BEZERRA DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando 

que a Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por de 

débito de R$ 208,96 reais, contudo, desconhece o débito em questão, 

razão pela qual a negativação é indevida. 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 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. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de fatura 

e relatório de chamadas realizado pela parte autora, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. No que tange à ausência de contrato 

assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da contratação 

de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, 

restou demonstrada a contratação pelo autor. Outrossim, não há nos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, corroborando que inexiste 

fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 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. CÁCERES, 28 de dezembro 

de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002970-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE DOS SANTOS FERREIRA (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):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002970-91.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EDILAINE DOS SANTOS 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO 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 INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por 

EDILAINE DOS SANTOS FERREIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A, alegando que a Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por de débito de R$ 212,51 (duzentos e doze reais e cinquenta e 

um centavos), contudo, desconhece o débito em questão, razão pela qual 

a negativação é indevida. 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 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. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de fatura 

pagas realizada pela parte autora, afastando quaisquer indícios de fraude 

na contratação. No que tange à ausência de contrato assinado pelo autor, 

ressalto que é notório a possibilidade da contratação de serviços 

telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, restou 

demonstrada a contratação pelo autor. Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, corroborando que inexiste fraude na 

contratação. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 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. CÁCERES, 28 de dezembro 

de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003418-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA POLCINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-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: 

1003418-64.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

SOUZA POLCINO REQUERIDO: VIVO 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 INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por 

MARIA APARECIDA DE SOUZA POLCINO em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando que a Requerida inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por de débito da data de 26/03/18, no valor de R$ 

93,79 (noventa e três reais e setenta e nove centavos), contudo, 

desconhece o débito em questão, razão pela qual a negativação é 

indevida. 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 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. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de fatura 

pagas realizada pela parte autora, assim como fatura detalhada, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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. CÁCERES, 28 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004877-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE ARRUDA COSTA (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):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004877-04.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WANDERSON DE ARRUDA 

COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 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 INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por WANDERSON DE ARRUDA COSTAem desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que a Requerida inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por de débito de R$ 137,79 (Cento e trinta e 

sete reais e setenta e nove centavos) com indevida inclusão em 17 de 

maio de 2018, possuindo o seguinte número de contrato 0325516154, 

contudo, desconhece o débito em questão, razão pela qual a negativação 

é indevida. 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 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. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de fatura 

pagas realizada pela parte autora, assim como fatura detalhada e 

gravação de ligação com a empresa requerida, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. No que tange à ausência de contrato 

assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da contratação 

de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, 

restou demonstrada a contratação pelo autor. Outrossim, não há nos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, corroborando que inexiste 

fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 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. CÁCERES, 28 de dezembro 

de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002271-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CEBALHO EGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERIKA SOARES NEVES OAB - MT24690/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002271-03.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DIANA CEBALHO EGUES 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por DIANA CEBALHO EGUES em desfavor de L. A. M. FOLINI – 

ME, alegando que a Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por de débito, contudo, desconhece o débito em questão, razão 

pela qual a negativação é indevida. 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 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. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou gravação de 

ligação com a empresa requerida, assim como contrato entabulado entre 

as partes, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que 

tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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. CÁCERES, 28 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002448-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS BORGES XAVIER COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF 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: 

1002448-64.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANANIAS BORGES XAVIER 

COSTA REQUERIDO: BANCO CSF 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 INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por 

ANANIAS BORGES XAVIER COSTA em desfavor de BANCO CSF S.A, 

alegando que a Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por de débito por valores indevidos de R$ 973,52 (novecentos 

setenta e três reais e cinquenta e dois centavos) de um suposto contrato 

nº 10011491668, contudo, desconhece o débito em questão, razão pela 

qual a negativação é indevida. 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 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. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou contrato entabulado 

entre as partes, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Outrossim, a assinatura, identificação da parte autora é compatível com os 

documentos da contratação com a requerida. Assim, restou demonstrada 

a contratação pelo autor. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e 

ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, corroborando que inexiste fraude na 

contratação. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 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. CÁCERES, 28 de dezembro 

de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007821-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIBENCIO LEITE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 74 de 691



1007821-47.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LIBENCIO LEITE DA CRUZ 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LIBENCIO LEITE DA 

CRUZ em desfavor de MÓVEIS GAZIN, alegando que não contratou os 

serviços do Requerido, entretanto, este inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 104,03 (cento e quatro 

reais e três centavos). 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. A requerida suscitou 

incompetência dos Juizados Especiais, pois, são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, o conjunto probatório 

produzido autoriza julgar o mérito da demanda, sem a necessidade prova 

pericial razão pela qual REJEITO a preliminar. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 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. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido argumenta que a parte autora efetuou em 

sua loja a compra de alguns utensílios e que foi dado um valor de entrada 

na referida compra e o restante parcelado, sendo que, tais parcelas não 

foram quitadas pelo Requerente, fato este, que originou a inscrição do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. O Requerido trouxe aos 

autos contrato, cuja assinatura é compatível com os demais documentos 

juntados aos autos. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Acolho o pedido contraposto, 

condenando a parte autora a pagar à Requerida o valor de R$ 699,01 

(seiscentos e noventa e nove reais e um centavos). Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

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: 1003830-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 

1003830-97.2016.8.11.0006. REQUERENTE: KARINE ARRUDA DA SILVA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA 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 proposta por KARINE ARRUDA DA SILVA em desfavor de 

LOSANGO S/A, alegando que não contratou os serviços do Requerido, 

entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. 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 o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. REJEITO a preliminar de 

prescrição, pois na consulta realizada pela autora em 07.12.2016 o nome 

da autora ainda estava inscrito no cadastro restritivo de crédito pelo 

Requerido, persistindo eventual dano. 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. O Requerido não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, o 

Requerido não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. 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 
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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$ 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: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR que o reclamado 

faça a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito; c) 

CONDENAR a reclamada 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; 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: 1002773-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ALESSANDRA GARCIA BARBARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002773-44.2016.8.11.0006. REQUERENTE: KELLY ALESSANDRA 

GARCIA BARBARA REQUERIDO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS 

LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposta por KELLY ALESSANDRA GARCIA em desfavor de 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, alegando que não contratou 

os serviços do Requerido, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um suposto débito no valor de R$ 49,64 (quarenta 

e nove reais e sessenta e quatro centavos). 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 requerido suscitou 

incompetência dos Juizados Especiais, pois, são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, o conjunto probatório 

produzido autoriza julgar o mérito da demanda, sem a necessidade prova 

pericial razão pela qual REJEITO a preliminar. O 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 

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 a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, o 

Requerido não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. 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$ 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, 
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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) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada 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; 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: 8010249-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ROGERIO HENRIQUE LALUCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010249-14.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CICERO ROGERIO HENRIQUE 

LALUCE REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO 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 RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA ajuizada por CICERO ROGÉRIO HENRIQUE LALUCE em face 

da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

UNEMAT, alegando que realizou com a Requerida contratos temporários, 

reiteradamente, no período de 10.03.2014 à 14.07.2015. 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 

da Requerida ao pagamento do FGTS. A Requerida, 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 a Requerida 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003536-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE PAULA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

1003536-45.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

PAULA CEBALHO REQUERIDO: VIVO 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 proposta por 

MARIA APARECIDA DE PAULA CEBALHO em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A (VIVO S/A), alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito. 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. A Requerida suscitou preliminar 

de inépcia da inicial, afirmando que a parte autora não faz prova alguma 

do constrangimento sofrido. Contudo, verifico A preliminar suscitada se 

confunde com o mérito e com o mesmo será analisada. Portanto, rejeito a 

presente preliminar. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do 

comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso de 

burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. A 

Requerida 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 
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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 

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 não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. 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$ 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: a) CONFIRMAR a liminar deferida nos autos; b) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; c) CONDENAR a reclamada 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; 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. CÁCERES, 6 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003503-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003503-21.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MURILO MACIEL DOS 

SANTOS REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO 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 ORDINÁRIA 

COM PEDIDO DE LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER 

ANTECIPADO ajuizada por MURILO MACIEL DOS SANTOS em face da 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, 

narrando que foi aprovado no vestibular 2016/02 COVEST da UNEMAT 

para o curso de Agronomia, para o Campus de Nova Xavantina. Ocorre 

que em virtude de somente concluir o ensino médio no dia 08 de dezembro 

de 2016, não terá adquirido formalmente o requisito de conclusão do 

ensino médio, desta forma, não poderia realizar sua matrícula no curso 

superior almejado. Requer seja determinado, liminarmente, ao Requerido 

que realize a matrícula do autor no Curso de Agronomia, turno integral, 

UNEMAT – Universidade de Mato Grosso - Campus Nova Xavantina. O 

autor teve sua liminar indeferida no ID 8052940. A Requerida, em sede de 

contestação argumentou no sentido que apenas esta se valendo dar 

normas existentes do edital do vestibular, não podendo efetivar a matrícula 

de uma pessoa que não concluiu o ensino médio, já que, tal fato fere a 

isonomia do vestibular da instituição. 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. Em análise aos autos, 

é notório que o autor não preenche os requisitos para ingresso no ensino 

superior, uma vez que não concluiu o ensino médio, obrigação esta 

imposta legalmente no artigo 4, II, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996. A aprovação em vestibular não autoriza, pois, a efetivação de 

matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. 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 

da Silva 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: 1005149-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MESQUITA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005149-66.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JONAS MESQUITA DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS proposta por 

JONAS MESQUITA DE CARVALHO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A (VIVO S/A), alegando que não contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um 

suposto débito no valor de R$ 101,89 (cento e um reais e oitenta e nove 

centavos) 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 o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

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 não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. 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$ 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: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada 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; 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: 1006128-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA FARIAS CORDOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006128-91.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ISABEL CRISTINA FARIAS 

CORDOVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ISABEL 

CRISTINA FARIAS CORDOVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A 

S.A, alegando que Requerido inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito em 19.04.2018 por um débito no valor de R$ 474,51 (quatrocentos 

e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Contudo, não 

reconhece a dívida em questão, razão pela qual a inscrição é indevida. 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. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste 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. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido argumenta que a parte autora utilizou o 

limite do cheque especial e não pagou. O Requerido juntou extrato 

comprovando os fatos alegados, sendo que a utilização do limite do 

cheque especial da conta da autora é inequívoca. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 79 de 691



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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002852-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GESIEL DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002852-86.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDSON GESIEL DE BRITO 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. O patrono 

da parte Requerente foi intimado, para apresentar nos autos endereço 

atualizado da parte Requerida para proceder a intimação da mesma. 

Contudo, quedou-se inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o 

arquivamento após o trânsito em julgado. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003662-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANY BASTOS BONICENHA (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))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003662-95.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANY BASTOS 

BONICENHA REQUERIDO: VIVO 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 proposta por ADRIANY 

BASTOS BONICENHA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO 

S/A), alegando que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, 

esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. 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. 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 não comprovou a contratação a justificar a cobrança e 

consequente restrição. Logo, a Requerida não demonstrou a legitimidade 

da cobrança, sendo a declaração de inexistência do débito medida que se 

impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta 

de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. 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$ 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: a) CONFIRMAR a liminar deferida nos autos; b) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; c) CONDENAR a reclamada 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; 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: 1001031-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERIKA SOARES NEVES OAB - MT24690/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

DANIEL EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

MARIA JOSE DE CAMPOS LEITE (REQUERIDO)

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17455/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: 

1001031-76.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA 

REQUERIDO: MARIA JOSE DE CAMPOS LEITE, DANIEL EGUES DE 

MACEDO, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - 

ME, ROMILDA EGUES DE MACEDO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que as 
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partes realizaram acordo (Id 18670511). Assim, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Dispensada a intimação das 

partes e seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. 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: 1002252-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA MACHADO RODRIGUES (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):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002252-94.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROBERTA MACHADO 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO 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 INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROBERTA MACHADO 

RODRIGUES em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito no valor de R$ 183,00 (cento e oitenta e três 

reais). 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. 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 não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. 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, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) 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 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. CÁCERES, 27 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002891-15.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ABNER FERRO LUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-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: 

1002891-15.2019.8.11.0006. INTERESSADO: THIAGO ABNER FERRO LUZ 

REQUERIDO: BANCO RCI BRASIL S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo (Id 27450284). Assim, homologo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Dispensada a 

intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. 

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, 28 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002321-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR CELESTINA POQUIVIQUI (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):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002321-29.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EVANIR CELESTINA 

POQUIVIQUI REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso 
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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 INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EVANIR 

CELESTINA POQUIVIQUI em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito no valor de R$ 112,46 

(Cento e doze reais e quarenta e seis centavos) com indevida inclusão em 

08 de abril de 2018, possuindo o seguinte número de contrato 

0296791927. 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. 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 não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. 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, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) 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. CÁCERES, 27 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002335-13.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CAMPOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-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):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002335-13.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO CAMPOS 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO 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 INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUIZ FERNANDO 

CAMPOS RIBEIRO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando 

que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de crédito no valor de R$ 212,45 (Duzentos 

Doze Reais e Quarenta e Cinco Centavos) com vencimento 21/08/2017 

incluso 03/02/2018, e também R$ 109,19 (Cento Nove Reais e Dezenove 

Centavos), com Vencimento 01/12/2017 incluso 30/04/2018. 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. 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 não comprovou a contratação a justificar a cobrança e 

consequente restrição. Logo, a Requerida não demonstrou a legitimidade 

da cobrança, sendo a declaração de inexistência do débito medida que se 

impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta 

de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. 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, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 
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com a reclamada, objeto da demanda; b) 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 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. CÁCERES, 27 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002306-60.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRAS KATRYEL HENRIQUE LINS (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):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002306-60.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ESDRAS KATRYEL HENRIQUE 

LINS REQUERIDO: VIVO 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 INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ESDRAS KATRYEL 

HENRIQUE LINS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que 

não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo de crédito no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

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. 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 não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. 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, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) 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 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. CÁCERES, 27 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY DA SILVA GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-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):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000791-87.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RONEY DA SILVA 

GONCALVES NETO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por RONEY DA SILVA GONCALVES NETO em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando que a Requerida inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 213,63 (duzentos e treze 

reais e sessenta e três centavos), com vencimento 10/01/2015, incluso 

em 11/05/2015, contudo, desconhece o débito em questão, razão pela 

qual a negativação é indevida. 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 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 
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defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de fatura 

e relatório de chamadas realizado pela parte autora, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. No que tange à ausência de contrato 

assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da contratação 

de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, 

restou demonstrada a contratação pelo autor. Outrossim, não há nos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, corroborando que inexiste 

fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 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. CÁCERES, 27 de dezembro 

de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002846-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI SPASSINI DE SOUZA (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):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002846-11.2019.8.11.0006. REQUERENTE: UESLEI SPASSINI DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 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 INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por 

UESLEI SPASSINI DE SOUZA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que a Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por de débito de R$ 120,78 (cento e vinte reais e setenta e oito 

centavos), contudo, desconhece o débito em questão, razão pela qual a 

negativação é indevida. 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 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. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de fatura 

e relatório de chamadas realizado pela parte autora, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. No que tange à ausência de contrato 

assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da contratação 

de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, 

restou demonstrada a contratação pelo autor. Outrossim, não há nos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, corroborando que inexiste 

fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 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. CÁCERES, 28 de dezembro 

de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003054-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO SILVA SANTOS (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):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003054-92.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EVANILDO SILVA SANTOS 

REQUERIDO: VIVO 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 

INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por 

EVANILDO SILVA SANTOS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que a Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por de débito de R$ 158,21 (cento e cinquenta e oito reais e vinte e 

um centavos), contudo, desconhece o débito em questão, razão pela qual 

a negativação é indevida. 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 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. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de fatura 

e relatório de chamadas realizado pela parte autora, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. No que tange à ausência de contrato 
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assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da contratação 

de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, 

restou demonstrada a contratação pelo autor. Outrossim, não há nos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, corroborando que inexiste 

fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 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. CÁCERES, 28 de dezembro 

de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002723-13.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CAETANO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002723-13.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WELLINGTON CAETANO DE 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos 

autos que as partes realizaram acordo (Id 23551809). Assim, homologo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Dispensada a 

intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. 

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, 28 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259693 Nr: 564-80.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER VIEIRA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:MT 11.988

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para a inquirição da testemunha para o dia 

25/06/2020, às 14:10min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259387 Nr: 373-35.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ROBERTO PICININI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO SIMPLICIO KUHN - 

OAB:14.238

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para o interrogatório do réu para o dia 25/06/2020, 

às 14h40min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259263 Nr: 281-57.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN WELDER DA SILVA OLIVEIRA, 

MARCOS BARCELO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE LOPES DE JESUS - 

OAB:21.413, FERNANDA FERNANDES DE SOUZA - OAB:21.595

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para a inquirição da testemunha para o dia 

25/06/2020, às 14:45min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259264 Nr: 282-42.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERTON LACERDA DE ARAÚJO, VANESSA 

CAROLINE BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4.493

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para a inquirição da testemunha para o dia 

25/06/2020, às 14:50min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 172963 Nr: 8460-87.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO SÃO BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, RUBENS MARC SOARES DA SILVA - 

OAB:19804/MT

 Vistos etc,

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Mato 

Grosso em desfavor de CÉLIO SÃO BERNARDO e LUCIANO LEITE 

RIBEIRO, qualificados nos autos, pela suposta prática do delito previsto no 

artigo 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal.

Em virtude da impossibilidade de localização do réu Luciano, fora expedido 

edital de citação em seu desfavor (fl. 68). Logo após, houve suspensão 
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do feito e do curso do prazo prescricional e fora determinado o 

desmembramento do feito em relação ao denunciado Luciano Leite Ribeiro 

(fl. 82).

Quanto ao denunciado Célio São Bernardo, a denúncia foi julgada 

totalmente procedente, sendo o réu condenado como incurso na sanção a 

ele imposta, à reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão 

e 13 (treze) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente à época 

do fato, em regime semiaberto (fls.102/103).

A Defesa interpôs recurso de apelação (fl. 111/115), tendo sido 

apresentada as contrarrazões pelo Ministério Público às fls. 116/118. Os 

autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (fl. 120).

 O Acórdão proferido no Recurso de Apelação interposto pela Defesa do 

réu, por unanimidade, desproveu o recurso.

 Pois bem. A Resolução TJ-MTT/TP n° 11/2018, que alterou a competência 

das varas criminais da Comarca de Cáceres/MT, dispõe como sendo 

competência da 1ª Vara Criminal:

 “Processar e julgar crimes dolosos contra a vida, desde o recebimento da 

denúncia até o julgamento pelo Tribunal do Júri; as execuções penais e a 

corregedoria da(s) unidades(s) prisional(s); bem como o cumprimento das 

cartas precatórias, rogatórias e de ordem geral; e a regularização de 

mandados de prisão oriundos de outras comarcas. (Anexo I, Resolução 

TJ/MT/TP n° 11/2018)”.

 Deste modo, como consta nos autos, o caso em análise não se trata de 

crime doloso contra a vida, razão pela qual não vislumbra a atual 

competência deste Juízo.

 Posto isso, em atenção à Resolução TJ/MT/TP n° 11 de 13 de dezembro 

de 2018, DECLARO a incompetência absoluta desta Vara Criminal para o 

processo e julgamento do fato narrado no presente caderno investigatório, 

e DETERMINO sua redistribuição a uma das varas criminais de feitos 

gerais desta Comarca.

 Determino a continuidade da enumeração das folhas, haja vista terem sido 

enumeradas somente até a página 121.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259598 Nr: 493-78.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL AVELINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21.709/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395/B

 Vistos etc,

 I – Designo para cumprimento do ato deprecado o dia 11 de fevereiro de 

2020, às 15h15min.

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.: 259556 Nr: 466-95.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO ARRUDA SALOME 

NETO - OAB:MT 9.869, MATHEUS SALOME DE SOUZA - OAB:MT 

24.554/O

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para a inquirição da testemunha para o dia 

25/06/2020, às 14:25min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259357 Nr: 346-52.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERNANDES BARBOSA, THIAGO 

CEZARIO ROMÃO, ALTAIR MACHADO DO PRADO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:10.565

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para a inquirição da testemunha para o dia 

25/06/2020, às 14:30min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 258545 Nr: 9948-04.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BRETAS FERNANDES - 

OAB:241800, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra VALDIR RODRIGUES 

DA COSTA, como incurso no artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, na 

forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal (Fato 01), em concurso 

material (Artigo 69, caput, do Código Penal) com o artigo 217-A, c/c artigo 

226, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal (Fato 

02), nas disposições da Lei 11.340/06 no que for pertinente.

Consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória.

A resposta do réu foi colacionada às fls. 120/122.

É o que merece registro. Decido.

No caso versando, consigno que não se encontram presentes as causas 

de absolvição sumaria previstas no art. 394 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do in dubio pro societate, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 10/03/2020, às 13:00 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).

Intime-se o réu e as pessoas arroladas às fls. 04-vº, 05, 121 e 122.

Requisite-se caso seja necessário.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 254250 Nr: 7079-68.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BRETAS FERNANDES - 

OAB:241800, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o réu VALDIR 

RODRIGUES DA COSTA, brasileiro, filho de João Rodrigues da Costa e 

Magnolia Viana da Costa, nascido em 16/07/1959, pela prática do delito do 

art. 217-A, do Código Penal, nas disposições da Lei n. 8.072/90, e assim, 

passo à dosimetria

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano
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 Cod. Proc.: 186934 Nr: 6315-24.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA BARROS 

MUNIZ - OAB:13870/MA, JUCIANE BALBUENA ZANRÉ - OAB:25180/MT

 Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e o 

Nobre Defensor Público. Ausente o réu, o qual encontra-se recluso na 

Comarca de São Luís do Maranhão/AL. As partes insistiram na oitiva das 

testemunhas Reginaldo Ferreira e Cícero Leite Cavalcante. PELO MM. JUIZ 

FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Considerando a não intimação 

do acusado para a presente audiência, conforme certidão acostada às fls. 

965-v°, entendo pertinente redesignar o ato para o dia 05/05/2020, às 

13h30min, a fim de evitar quaisquer nulidades futuras. Intime-se o réu. 

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas. Depreque-se novamente para 

intimação e interrogatório do réu, devendo ser verificado pelo Sr. Gestor o 

ergástulo em que este encontra-se recluso atualmente. Cumpra-se. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Eu______Thayná M. Castrillon C. dos Santos (estagiária), o digitei e 

subscrevi.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 243772 Nr: 10426-46.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FERREIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e o 

denunciado acompanhado do Nobre Defensor Público. O representante do 

Ministério Público ofertou proposta de suspensão do processo pelo prazo 

de dois anos, elencando condições a serem cumpridas pelo indiciado: 1) O 

pagamento de 05 salários no importe de R$ 5.225,00 (cinco mil e duzentos 

e vinte e cinco reais), parcelado em 10 (dez) vezes, sendo as parcelas no 

importe de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois e cinquenta centavos), em 

favor do Conselho de Segurança Pública de Cáceres está inscrito no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 33.738.743/0001-12, com 

vencimento da primeira parcela para o dia 15 de março de 2020 e as 

demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequentes, junto a conta 

corrente ao Banco SICRED, Agência 0804, Conta Corrente n. 005076-5, os 

quais deverão ser efetuados na boca do caixa, e trazidos os respectivos 

comprovantes a este Juízo junto à Secretaria da 3ª Vara Criminal, para 

juntada aos autos. 2) Não praticar outro crime ou contravenção penal, no 

período de suspensão. Ao acusado foi esclarecido quanto às 

conseqüências, registrando ao juízo sua peremptória concordância, sendo 

que em seguida, o patrono do réu manifestou-se favoravelmente a 

concessão do benefício. PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDA A SEGUINTE 

DECISÃO: Homologo a proposta de suspensão condicional do processo 

aceita pelo acusado, ressalvando a este que a suspensão será revogada, 

se no curso do prazo, vier a praticar por outro crime ou contravenção, ou 

ainda descumprir qualquer das condições impostas. Fica ciente ainda que 

expirado o prazo sem revogação este juízo declarará extinta a sua 

punibilidade, bem como durante o prazo de suspensão não correrá a 

prescrição. Cumpra-se. Saem os presentes intimados. Expeça-se o 

necessário. Nada mais Encerro o presente. Nada mais havendo, encerro o 

presente. Eu______Thayná M. Castrillon C. dos Santos (estagiária), o 

digitei e subscrevi.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 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

 PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDA A SEGUINTE DECISÃO: Defiro o 

requerimento pleiteado pelo i. Representante do Ministério Público, 

determino o desmembramento do feito com relação ao acusado Wilson 

Neris Moreno Junior. Homologo a proposta de suspensão condicional do 

processo aceita pelo acusado, ressalvando a este que a suspensão será 

revogada, se no curso do prazo, vier a ser processado por outro crime ou 

contravenção, ou ainda descumprir qualquer das condições impostas. 

Fica ciente ainda que expirado o prazo sem revogação este juízo 

declarará extinta a sua punibilidade, bem como durante o prazo de 

suspensão não correrá a prescrição. Cumpra-se. Saem os presentes 

intimados. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 198247 Nr: 2416-81.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON RODRIGUES DA SILVA, BLENNER 

SIRLEY DIVINO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT, Maria Alice Campos Mensch - 

OAB:MT0006749O

 PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDA A SEGUINTE DECISÃO: Certifique 

conforme requerido pelo Ministério Público, certifique-se acerca do 

cumprimento do benefício por parte do corréu Elson Rodrigues da Silva. 

Acolho a justificativa apresentada pelo réu. Homologo a proposta de 

substituição aceita pelo acusado, ressalvando a este que a suspensão 

será revogada, se no curso do prazo, vier a praticar por outro crime ou 

contravenção, ou ainda descumprir qualquer das condições impostas. 

Fica ciente ainda que expirado o prazo sem revogação este juízo 

declarará extinta a sua punibilidade, bem como durante o prazo de 

suspensão não correrá a prescrição. Cumpra-se. A acusada foi 

esclarecido quanto às conseqüências, registrando ao juízo sua 

peremptória concordância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 135347 Nr: 4409-38.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDM, TMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE APARECIDA 

BARBOSA DO NASCIMENTO - OAB:23635/OAB, CAMILA GONZAGA 

VANINI - OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - OAB:11.468 

OAB/MT, VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - OAB:25974/MT

 PROCESSO N.º 4409-38.2011.811.0006 - Cód. 135347

DATA: 28.1.20 HORÁRIO; Inicio: 16h00min. Término: 16h20min.

LOCAL: Sala de Audiências da 3° Vara Criminal de Cáceres.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Denunciado: Marcelo de Moraes e Thamires Marinete da Silva

TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e o 

réu Marcelo de Moraes acompanhado de advogados. Compareceu a ré 

Thamires Marinete da Silva acompanhado do nobre Defensor Público. O i. 

representante do Ministério Público insistiu da oitiva da testemunha João 

Messias Martins Santos. PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE 

DESPACHO: Não consta nos autos informação de que a testemunha João 

Messias Martins Santos tenha sido intimado para audiência a ser realizada 

por meio de videoconferência, contendo nos autos somente informação de 

audiência designada pelo juízo deprecado, conforme consta às fls. 216. 

Desta feita, considerando que a data aprazada pelo juízo deprecado 

encontra-se próxima (05/02/20), deixo de redesignar o ato para oitiva da 

testemunhas por meio de videoconferência. Outrossim, redesigno o ato 

para o dia 06/05/2020 às 15h20min, para realização de interrogatório dos 

réus. Às providências. Cumpra-se. Diligências necessárias. Saem os 

presentes intimados. Nada mais Encerro o presente. Eu______(Gleisuele 

Barbosa Silverio) Assistente de Gabinete II, o digitei e subscrevi.
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JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA

Defensor Público

Camila Gonzaga Vanini

 Advogada

Richard Rodrigues Silva

Advogado

Marcelo de Moraes

 Denunciado

Thamires Marinete da Silva

Denunciada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208937 Nr: 9329-79.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

 Ante a apresentação de Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes manifeste-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 230548 Nr: 1543-13.2018.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO OLIVEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual, recebo 

a denúncia em todos os seus termos.

Uma vez que o acusado EVANDRO OLIVEIRA DA COSTA encontra-se 

atualmente em lugar incerto e não sabido cite-o por edital com prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar resposta escrita à acusação, no prazo de 

10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a advertência do parágrafo segundo 

do art. 396-A, 396 e 396-A do Código Processual Penal.

Conste no edital as advertências legais.

 Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Determino a expedição da certidão criminal circunstanciada do 

denunciado.

 Comunique-se o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe (cartório 

distribuidor, instituto de identificação criminal do estado, infoseg (banco de 

dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à delegacia de polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), certificando-se as comunicações nos autos.

Ciência ao ministério público.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184903 Nr: 5170-30.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL VINICIUS MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARIEL VINICIUS MARTINS ALVES, Cpf: 

06322415190, Rg: 22668098, Filiação: Valcilene Martins e Edemilson 

Mariano Alves, data de nascimento: 21/04/1996, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 99908-1927. 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: Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a acusação 

para CONDENAR o réu Ariel Vinícius Martins como incurso nas sanções 

dos artigos art. 155, caput, do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão, e 

10 (dez) dias multa, arbitrados estes em um trigésimo do salário mínimo 

vigente na época do fato, corrigidos monetariamente, em regime inicial 

aberto, substituída a pena por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo 

Juízo das execuções.Deixo de aplicar a disposição prevista no artigo 387, 

inciso IV, do CPP, tendo em vista que a vítima não fez pedido formal para 

reparação de qualquer dano.A respeito do tema, Guilherme de Souza 

Nucci leciona o seguinte:“admitindo-se que o magistrado possa fixar o 

valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é 

fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para 

que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do 

ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou Ministério 

Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a 

sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de 

se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou 

mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. 

Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor 

mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois 

seria nítida infrigência ao princípio da ampla defesa”. (Código de Processo 

Penal Comentado, 8ª ed. pág. 387).Condeno o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Ante a pena aplicada e o regime adotado, 

concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.Qualquer objeto lícito 

apreendido deverá ser devolvido ao proprietário. Os ilícitos deverão ser 

destruídos.Transitando em julgado a presente decisão, lance-se o nome 

do réu condenado no rol dos culpados, expeça-se guias de execução 

com traslado das peças obrigatórias e arquivem-se os autos.Expeça-se o 

necessário.P.R.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, Jamil Ribeiro Pires, 

digitei.

Cáceres, 28 de janeiro de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233026 Nr: 3106-42.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAÍAS DA SILVA SANTANA, SUELI DE 

ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUELI DE ALMEIDA COSTA, Cpf: 

70631365184, Rg: 28945085, Filiação: Cleonice de Almeida e Fernando 

Lima da Costa, data de nascimento: 06/06/1995, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65-9-9673-8689. 

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: Ante todo o exposto, julgo procedente a acusação para: 

CONDENAR o réu Isaías da Silva Santana, nas sanções do artigo 157, §2º, 

II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, além 

de 13 (treze) dias multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário 

mínimo vigente, em regime inicial semiaberto, bem como, CONDENAR a ré 

Sueli de Almeida Costa, nas sanções do artigo 157, §2º, II, do Código 

Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, além de 13 (treze) 

dias multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo 
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vigente, em regime inicial semiaberto. Deixo de aplicar a disposição 

prevista no artigo 387, inciso IV, do CPP, tendo em vista que a vítima não 

formulou pedido formal para reparação de qualquer dano.A respeito do 

tema, Guilherme de Souza Nucci leciona o seguinte: “admitindo-se que o 

magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos 

causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução 

criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. 

Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de 

acusação), ou Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar 

valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se 

proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir 

contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que 

inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal 

pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é 

defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infrigência ao 

princípio da ampla defesa”. (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. 

pág. 387).Tendo em vista que os réus permaneceram soltos durante toda 

a instrução processual, concedo aos mesmos o direito de apelar em 

liberdade.Custas pelos réus.Por fim, transitando em julgado a presente 

sentença, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, expeça-se guia 

de execução definitiva com traslado das peças obrigatórias e arquivem-se 

os autos.P.R.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, Jamil Ribeiro Pires, 

digitei.

Cáceres, 28 de janeiro de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148536 Nr: 7044-55.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASSAN OHARA MOHAMED RAMADA 

POSEIDON RAKIM SULUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HASSAN OHARA MOHAMED RAMADA 

POSEIDON RAKIM SULUN, Cpf: 70255995148, Rg: 203018-0, brasileiro(a), 

Telefone 9951-1085. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Diante do expoxto , o MINISTÉRIO PÚBLICO requer seja 

a denuncia recebida e autuada, instaurando o devido processo penal...

Despacho: Processo n ° 7044-55.2012.811.0006 – Cód. 

148536Vistos.Cite-se o acusado, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, 

para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias.Conste no edital as advertências legais.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, Jamil Ribeiro Pires, 

digitei.

Cáceres, 28 de janeiro de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211161 Nr: 244-35.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONUAR SANTANA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, KATTLEEN KÁRITAS OLIVEIRA 

BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA 

BARBOSA - OAB:13.607 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,que os autos encontran-se com vistas para contrarazões de 

apelação, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155825 Nr: 3401-55.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES, NELCIVAN 

GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES, 

Filiação: Cleusa Santos Mores e Ivaniro dos Anjos Rodrigues, data de 

nascimento: 02/06/1991, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, 

solteiro(a), serviços gerais e atualmente em local incerto e não sabido 

NELCIVAN GONÇALVES DA SILVA, Cpf: 04011008125, Rg: 5469370, 

Filiação: Aneri Pereira da Silva e Nelson Gonçalves da Silva, data de 

nascimento: 21/01/1988, brasileiro(a), natural de Uruaço-GO, convivente, 

gari, Telefone 9646-6690. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Diante do expoxto, o Ministério Publico denuncia 

NELCIVAN GONALVES DA SILVA E LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES, 

imputando-lhes o crime descrito no artigo 157.§2°,II, e §2° -A,I por duas 

vezes...

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  3 4 0 1 - 5 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 0 6  –  C ó d . 

155825Vistos.Preliminarmente, insta consignar que novamente foram 

procedidas diligências junto aos órgãos conveniados ao E. TJMT para 

eventual localização da novo endereço dos réus, sem êxito.Deste modo, 

citem-se os acusados Lucas dos Santos Rodrigues e Nelcivan Gonçalves 

da Silva, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, para oferecerem 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.Conste no edital as 

advertências legais.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, Jamil Ribeiro Pires, 

digitei.

Cáceres, 28 de janeiro de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206185 Nr: 7396-71.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOPOLDO LUCAS DA FONSECA, FABIO 

LUCIO MELO TOSTA, ELIEL SOBRINHO RIBEIRO, PATRICIA DA SILVA 

ALMEIDA, ELIZANDRO SANTANA SILVA, MATHEUS MACIEL DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT", Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - 

OAB:15818, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10.052/A

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar o advogado do denunciado ELIZANDRO 

SANTANA SILVA, para que no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos 
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o endereço do réu para fins de intimação deste acerca da sentença 

proferida às fls. 483/493.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206185 Nr: 7396-71.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOPOLDO LUCAS DA FONSECA, FABIO 

LUCIO MELO TOSTA, ELIEL SOBRINHO RIBEIRO, PATRICIA DA SILVA 

ALMEIDA, ELIZANDRO SANTANA SILVA, MATHEUS MACIEL DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT", Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - 

OAB:15818, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10.052/A

 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.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242226 Nr: 9360-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PASCOAL DA COSTA, PAULO 

RICARDO CARDOZO DA SILVA, LUIZ FERNANDO LEANDRO DA SILVA 

RESPLANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, Márcio da Silva 

Almeida - OAB:16.358

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar o advogado dos denunciados, para 

apresentar ALEGAÇÕES FINAIS Em favor dos denunciados ANDRÉ 

PASCOAL DA COSTA e LUIZ FERNANDO LEANDRO DA SILVA 

RESPLANDE no prazo legal.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 06/2020-DF

O DOUTOR ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA, MM JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE DIAMANTINO, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA 

DA LEI,

RESOLVE:

CONCEDER a servidora JAQUELINE APARECIDA CARLOS, Técnico 

Judiciário, matrícula nº 5690, lotada nesta Comarca de Diamantino-MT, 03 

(três) meses de licença-prêmio, referente ao quinquênio de 29/08/2014 a 

29/08/2019, nos termos da Lei Complementar nº 04 de 15-10-90, do 

Estatuto dos Servidores Públicos.

 Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Tribunal 

de Justiça.

 Diamantino-MT, 29 de janeiro de 2020.

 ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 07/2020-DF

O DOUTOR ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA, MM JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE DIAMANTINO, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA 

DA LEI,

RESOLVE:

CONCEDER a servidora DILZA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO, Técnico 

Judiciário, matrícula nº 3252, lotada nesta Comarca de Diamantino-MT, 03 

(três) meses de licença-prêmio, referente ao quinquênio de 15/08/2014 a 

15/08/2019, nos termos da Lei Complementar nº 04 de 15-10-90, do 

Estatuto dos Servidores Públicos.

 Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Tribunal 

de Justiça.

 Diamantino-MT, 29 de janeiro de 2020.

 ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 08/2020-DF

O DOUTOR ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA, MM JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE DIAMANTINO, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA 

DA LEI,

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor RONALD MARTINS DE OLIVEIRA, Oficial de 

Justiça, matrícula nº 4493, lotada nesta Comarca de Diamantino-MT, 03 

(três) meses de licença-prêmio, referente ao quinquênio de 23/08/2014 a 

23/08/2019, nos termos da Lei Complementar nº 04 de 15-10-90, do 

Estatuto dos Servidores Públicos.

 Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Tribunal 

de Justiça.

 Diamantino-MT, 29 de janeiro de 2020.

 ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

intimação da Parte Autora na pessoa de seu Advogado para que fique 

ciente e compareça na AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, 

designada para o DIA 10 DE MARÇO DE 2020, ÀS 12:30 HORAS, SALA DE 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, FORUM COMARCA DE DIAMANTINO - MT.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110539 Nr: 2933-89.2016.811.0005

 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): Adair José Alves Moreira, José Valentim 

Camarço Neto, Manoel Carlos Avallone Junior, Jose de Oliveira, Santa Inês 

Construção e Comercio Ltda, Raizes Construtora e Comércio e Serviços 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569/MT, Gilmar Antonio Damin. - 

OAB:8111, LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:9.415, 

Ronaldo Coelho Damin - OAB:10871

 Vistos etc.

De início, proceda-se com o desentranhamento do petitório e documentos 

de fls. 1224/1265 entregando-os ao seu subscritor, vez que já apresentou 

sua defesa prévia.

Sem prejuízo do exposto, cerifique-se acerca da notificação do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Sr. José de Oliveira.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 6434 Nr: 227-32.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abadias Pereira de Barros., Edgar Ferreira 

Passarinho, José Leivinha de Oliveira, Orides Piloneto, João Pereira Irmão, 

Evanderley Pereira da Silva., Marcos A. M. Camarço., Eufrásio M. Vitor., 

Aurélio L. Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 1231/1236 e determino:

Proceda-se com a penhora e avaliação dos bens indicado pelo credor e, 

após, lavre-se o respectivo auto e intimem-se os executados dos atos 

praticados. (§ 1º, art. 829, CPC). O extrato da busca via Renjud, servirá 

como Termo de Penhora.

Caso se tratar de penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge do(a) executado(a) (art. 842, CPC/2015), observando-se, ainda, a 

regra inserta no art. 844 do CPC/2015 (averbação da penhora no RGI), 

bem como proceda na forma do art. 799, inciso I, do mesmo codex, se o 

imóvel a ser penhorado estiver gravado de penhor, hipoteca, anticrese ou 

alienação fiduciária.

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar os penhorados.

Intime-se o executado Edgar Ferreira Passarinho e Eufrasio Moreira Vitor 

para indicarem bens passíveis de penhora.

Intime-se o executado para efetuar o pagamento do débito conforme 

requerido e de acordo com a planilha juntada às fls. 1241/1244. Fixo o 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102081 Nr: 2506-29.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Casetta Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Burin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por JOAQUIM CASETTA 

FERREIRA em face de PAULO HENRIQUE BURIN, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A parte executada informa o cumprimento da obrigação (fls. 174).

Devidamente intimada (fls. 176), a respeito do cumprimento da obrigação 

informada pela parte requerida, a parte autora manteve-se inerte, 

consoante certidão de fls. 178, presumindo, assim o cumprimento da 

obrigação pela parte demandada e a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107717 Nr: 1484-96.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMMdJ, MMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por V.M.M.D.J 

representado por sua genitora MARICÉIA MENDES DE ARRUDA em 

desfavor de MANOEL BOMDESPACHO DE JESUS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fl. 138, a parte exequente informa que o devedor efetuou 

o pagamento do débito ora exequendo, pugnando pela extinção do feito.

Com vistas dos autos, o Ministério Público pugna pela extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o devedor 

efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de consequência, a 

extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Sem custas em face a gratuidade.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85475 Nr: 857-34.2012.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DZB-, DZB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada por ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de DAIANY BERTHOLO DE BONA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fl. 115, a parte exequente informa que o devedor efetuou 

o pagamento do débito ora exequendo, pugnando pela extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o devedor 

efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de consequência, a 

extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Proceda-se a liberação do valor penhorado, conforme requerido, mediante 

a expedição de competente alvará de levantamento, a serem depositados 

na conta bancária a ser indicada, após, preclusa as vias ordinárias.

Eventuais custas pela parte executada.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17119 Nr: 687-77.2003.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario José Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Sousa - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada por ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de MARIO JOSÉ BASSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fl. 135, a parte exequente informa que o devedor efetuou 

o pagamento do débito ora exequendo, pugnando pela extinção do feito.

Às fls. 137 a parte exequente requer o levantamento dos valores 

depositados às fls. 13, mediante expedição de alvará.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o devedor 

efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de consequência, a 

extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.
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Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Proceda-se a liberação do valor penhorado, conforme requerido, mediante 

a expedição de competente alvará de levantamento, a serem depositados 

na conta bancária indicada as fl. 137.

Eventuais custas pela parte executada.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84488 Nr: 3705-28.2011.811.0005

 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 Pudell

 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:

 Vistos etc.

O petitório de fls. 200/204, afirmando excesso de execução.

Réplica da parte exequente (fls. 207/222), rechaçando os argumentos 

despendidos pela autarquia ré, pugnando pela homologação dos cálculos 

e expedição do RPV.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO:

Razão não assiste a autarquia ré.

Da análise dos autos, verifico que a parte credora está executado a 

diferença de 9% ao mês do benefício de auxílio para o benefício 

aposentadoria, nos termos dos arts. 44 e 61 da Lei 8.213/91, dos meses 

de dezembro de 2014 a fevereiro de 2016, vez que somente em março de 

2016 que foi implantado o benefício aposentadoria.

Vale lembrar, ainda a condenação dos honorários advocatícios que foram 

fixados em 10% das parcelas vencidas.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.

Via de consequência, HOMOLOGO os cálculos de fls. 220/222.

 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, instituindo-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.: 94198 Nr: 1955-83.2014.811.0005

 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: Nesio Tadeu Capatto, Lucia Eliza Capatto, Nésio 

Capatto, Tania Capatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio Meyre Philomena Rodrigues Capatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Simony Stella - 

OAB:OAB/MT 16.673, Antonio Paulo da Costa Carvalho - OAB:29.106, 

Elizabeth Luiz Ferreira - OAB:672567, JÚNIOR CARLOS F. MOREIRA - 

OAB:33550/PR, LEONARDO JOSE PAULO AMADUCCI - OAB:82930, 

Lucila Cristina Piedade Prestes Capatto - OAB:8962, LUIZ 

GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA - OAB:23282/PR, Marlei Sousa - 

OAB:58026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a petição de fl. 249, requer a juntada de 

substabelecimento, contudo o substabelecimento juntado à fl. 249verso, 

não corresponde ao presente feito.

Ante o exposto, intime-se a procuradora Drª Lucia Elisa Capatto, para 

sanar a irregularidade.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se as partes acerca do documento 

juntado às fls. 246/247.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2506 Nr: 711-18.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda 

- Coopervale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615 - MT, Marcelo Zandonadi - OAB:4266

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA VALE 

DO PIQUIRI LTDA - COOPERVALE, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em postulado de fl. 672, a parte exequente informa que o devedor efetuou 

o pagamento do débito ora exequendo, pugnando pela extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o devedor 

efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de consequência, a 

extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Sem custas em face a gratuidade.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27861 Nr: 1776-67.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin, Martha Fonseca Manzano 

Trabachin ( Anuente Hipotecário ), Amália Redigolo Trabachin ( Anuente 

Hipotecário )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o feito vem se arrastando há tempos 

sem que fossem encontrados bens da parte executada, que pudessem 

saldar a dívida.

Assim, por ora, entendo que o pedido de penhora, nos moldes requeridos, 

é perfeitamente possível, tendo em vista que não restaram outros meios 

menos gravosos ao executado para a solução da lide.

Ante o exposto, DEFIRO a penhora dos créditos pertencente a parte 

executada junto a empresa Vaz Solar de Diamantino Empreendimento SPE 

lTDA, até que atinja ao valor do débito exequendo.

 Sem prejuízo do exposto, certifique-se da intimação da devedora acerca 

das penhoras ‘on line’, nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97155 Nr: 186-06.2015.811.0005

 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: Humberto Soares Alvin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clube 18 de Setembro - SISPUND, Marcos 

Antonio Biliato, José Claudinei Espinola, Diocese de Diamantino, Clube São 

Bené

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 
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OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Ante de analisar a manifestação do Município de Diamantino, intime-se a 

parte autora para juntar nos autos o extrato da matrícula sob nº 3.808 - 

RGI da Comarca de Diamantino, imóvel em questão, devidamente 

atualizada.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104714 Nr: 460-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juventino Pedroso de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade e INDEFIRO o 

pedido de fls. 243/247.Prossiga com o feito executivo.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 Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40375 Nr: 1235-92.2009.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riediger & Scolari Ltda, Dyrlan Petinatti Scolari, 

Lesange Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(procurador do Estado) - OAB:Mt-0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO BARUFI - 

OAB:18462/O

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada por ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de RIEDIGER & SCOLARI LTDA, DYRLAN PETINATTI 

SCOLARI e LESANGE RIEDIGER, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em postulado de fl. 124, a parte exequente informa que o devedor efetuou 

o pagamento do débito ora exequendo, pugnando pela extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o devedor 

efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de consequência, a 

extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Sem custas em face a gratuidade.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89072 Nr: 1420-91.2013.811.0005

 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: Enide José da Silva, Eliana José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial item 2, assinalado à fl. 89, via de consequência 

defiro o pedido de fls. 90/91, atinente ao laudo médico para averiguar a 

capacidade civil da interditanda.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89477 Nr: 1816-68.2013.811.0005

 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: Pedro Konageski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Alves Martins 

Jacarandá - OAB:10.827/MT

 Vistos etc.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104678 Nr: 445-64.2016.811.0005

 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: Iracy Espirito Santo Arruda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa Nova Construções -Valdeci Antonio de 

Andrade -ME, HFC Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:13477-A/MT

 INTIMO às 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96729 Nr: 19-86.2015.811.0005

 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: JPAS, KCAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdFF, EOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte 

autora para RECONHECER a PATERNIDADE do investigado Luiz Gonzaga 

de Figeuriedo Filho em relação ao menor João Pedro Alves Souza, e, por 

consequência, CONDENO o investigado a pagar ao seu filho pensão 

alimentícia mensal no valor equivalente a 30% do salário mínimo vigente, 

até o dia 10 de cada mês.CONDENO a parte investigada ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados 

estes, equitativamente, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do Novo Código de Processo CivilVia de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, na forma do art. art. 487, 

inciso I, do CPC/2015. Após as formalidades legais, arquivem-se os 

autos.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96689 Nr: 3465-34.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Riusdelar Lopes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orides Piloneto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Éris Alves Pondé - OAB:13.830
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 Vistos etc.

Considerando-se que já transcorreu o lapso temporal do pedido de 

suspensão, intime-se a parte autora para dar andamento no feito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38710 Nr: 3544-23.2008.811.0005

 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: José Bento Ramos de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36785 Nr: 1621-59.2008.811.0005

 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: Iraci Francisca de Souza

 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: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Vistos etc.

Homologo os cálculos de fl. 179.

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 Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10126 Nr: 322-28.2000.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adith Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristina Costa de Almeida 

- OAB:Procuradora, Jenz Prochnow Junior (procurador do Estado) 

- OAB:Mt-0000, Monica Pagliuso S. de Mesquita - Procuradora 

Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 142/142verso.

Proceda-se com a penhora e avaliação do bem imóvel indicado pelo credor 

e, após, lavre-se o respectivo auto e intime(m)-se o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Caso se tratar de penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge do(a) executado(a) (art. 842, CPC/2015), observando-se, ainda, a 

regra inserta no art. 844 do CPC/2015 (averbação da penhora no RGI), 

bem como proceda na forma do art. 799, inciso I, do mesmo codex, se o 

imóvel a ser penhorado estiver gravado de penhor, hipoteca, anticrese ou 

alienação fiduciária.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o(s) bem(ns) penhorado(s).

Sem prejuízo do exposto, intime-se o credor para juntar aos autos a 

matrícula do bem penhorado devidamente atualizado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105831 Nr: 785-08.2016.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFdC, JHFdC, LFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:12588, Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:12588

 Vistos etc.

Intime-se a parte demandada para, no prazo de 15 (quinze) efetuar o 

pagamento do valor devido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39327 Nr: 188-83.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Vedoi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires 

(Procurador Federal) - OAB:Mat. N°.1661900

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 321/322.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28827 Nr: 214-86.2006.811.0005

 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: Marcio Naves Lemos, Mariza Faraco Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Santana e Silva, Isabel de Almeida 

Santana, Pedro Santana, João Santana Neto, Maria Conceição de Brito 

Santana, Sila Santana da Silva, Antonio Leite da Silva, Elza da Conceição, 

Sebastião Santana Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariza Faraco Lemos - 

OAB:2464, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Jeová de Lima Simões - OAB:11.842/MS, 

Luiz Marcelo Claro Cupertino - OAB:11.825/MS

 Intimação parte Autora para manifestar acerca da Devolução da Carta 

Precatória e Certidão de fls. 520, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99719 Nr: 1382-11.2015.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Neves Boa Sorte Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Basilio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Barreto Penteado 

Silvestre - OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Da análise dos autos, verifico que a parte requerida foi citada 

pessoalmente às fls. 25/26, todavia, deixou transcorrer o prazo ‘in albis’, 

sendo revel e a ação monitória foi julgada procedente (fls. 33/35).

No entanto, a gestora, sem que houvesse determinação e ou pedido de 

cumprimento de sentença, expediu mandado de execução e, ante a não 

intimação da parte devedora, a parte exequente requereu sua citação e a 
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decisão de fl. 75, deferiu equivocadamente o pedido, nomeando a 

defensoria pública.

No caso dos autos, a parte demandada é revel, assim, aplica-se o 

dispositivo do art. 346 do CPC/2015, ‘in verbis:

“Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos 

fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, 

recebendo-o no estado em que se encontrar.”

Ademais, a parte exequente não requereu o cumprimento de sentença, 

conforme dispõe §1°, art. 513, CPC/2015: “o cumprimento da sentença que 

reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a 

requerimento do exequente.”

Leciona o Ilustre João Roberto Parizatto:

“o cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia, 

seja de forma provisória ou definitiva, far-se-á a requerimento do 

exequente, o que é evidente. Não cabe assim a instauração do pedido de 

cumprimento de sentença “ex officio”, dependendo a mesma de iniciativa 

da parte, por se tratar de faculdade desta.” (Código de Processo Civil 

Comentado, 2ª ed., Vol. 1, Editora EDIPA, São Paulo, 2016, página 1162).

Ante o exposto, CANCELO todos atos praticados após a sentença 

proferida às fls. 33/35.

Intimem-se o requerente para requerer o que entender de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37822 Nr: 2654-84.2008.811.0005

 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: ACdS, AJdS, EJdS, EJdS, DBSdL, EAdSL, JJdS, BdA, 

EJdS, HJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdEJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Everton Vanni Catunda - OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fl. 132.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12385 Nr: 323-76.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Augusto, Venceslau Felicio 

Augusto, Luiz Carlos Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Ricardo Gomes de Almeida - OAB:5985, Rodrigo 

Cordeiro Teixeira - OAB:8.296-B

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão de fls. 317, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

CERTIDÃO: "Certifico que em cumprimento ao Mandado de AVALIAÇÃO - 

79295 em diligência, NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR A AVALIAÇÃO em 

virtude da parte autora, não haver fornecido os meios de locomoção do 

Oficial de Justiça, suficientes para o deslocamento até o local de situação 

do imóvel a ser avaliado. Certifico que fora pago, através de guia própria, 

o valor de R$ 90,00 (noventa reais) a título de diligência do Oficial de 

Justiça, como sendo o valor atribuído em locais no perímetro urbano da 

cidade de Alto Paraguai-MT, sendo que a área a ser avaliada se encontra 

situada próxima ao Distrito de Tira Sentido, no município de Alto 

Paraguai-MT. Dessa forma, uma vez que, nos termos da CNGC/TJMT, os 

valores referentes à condução do Oficial de Justiça, para a realização dos 

atos, devem ser adiantados pela parte, e considerando a Portaria n. 

109/2013-DF-Dimantino/MT, que fixa os valores das “diligências dos 

Oficiais de Justiça, faço a devolução do mandado para que a parte autora 

providencie os meios necessários para o deslocamento do Oficial de 

Justiça até o local onde situa o imóvel, ou pague, através de guia própria, 

o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a fim de 

complementação da diligência, para a efetivação do ato determinado. 

Sendo assim, devolvo o mandado para os devidos fins, ficando no 

aguardo de novas determinações O referido é verdade e dou fé. 

Diamantino, 18 de dezembro de 2019. (A) Ronald M. Oliveira Oficial de 

Justiça"

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001972-29.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MACEDO MARTINS PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001972-29.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: CRISTIANE MACEDO MARTINS PEREIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Rescisão de Contratual c/c Inexigibilidade de Débito e 

Devolução dos Valores Pagos c/c Dano Moral com pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por CRISTIANE MACEDO MARTINS PEREIRA DE 

SOUSA em face de COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, ambos 

devidamente qualificados. Narra a inicial que a requerente passava as 

férias com sua família no Hotel Pousada Rio Quente Resorts – Rio Quente 

Vacation Club, onde foram assediados pelos representantes e 

vendedores do hotel que ofereciam a aquisição de planos de férias. Relata 

que aceitaram ouvir a proposta, sem saber que estavam diante de uma 

proposta de marketing coercitiva, abusiva e cansativa, que durou quase 

02 (duas) horas, ocasião em que assinou um contrato de cessão de 

direito de uso de unidade hoteleira, em sistema de tempo compartilhado 

mediante a utilização de pontos, oferecidos pela empresa Grupo Rio 

Quente. Assevera que adquiriu um plano de férias complexo e caro na 

quantia de R$56.330,00 (cinquenta e seis mil e trezentos e trinta e três 

reais); contudo, aduz que somente assinou o contrato após ter sido 

submetida ao constrangimento diante de outras 30 mesas, com famílias 

que também foram submetidas à pressão para adquirir os produtos 

oferecidos pela requerida. Informa, ainda, que adquiriu o programa de 

férias denominado Essencial 500 Mil Pontos, pelo qual, se comprometeu a 

pagar 43 parcelas de R$1.310,00, sendo a primeira parcela paga no 

momento da assinatura do contrato, em 27/07/2019, a segunda parcela no 

mesmo valor para 25/08/2019 também debitada em fatura de cartão de 

crédito e demais 41 parcelas a partir de 25/09/2019. Requer, liminarmente, 

a concessão de tutela de urgência, determinando que a parte requerida se 

abstenha de realizar anotações negativas junto aos órgãos de proteção 

de crédito, culminada com fixação de astreinte. Instruiu a inicial com 

documentos. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que o pedido liminar 

não merece prosperar. Com relação ao pedido liminar para abstenção da 

anotação negativa em nome da parte requerente junto aos órgãos de 

restrição de crédito, a jurisprudência orienta que mesmo que tragam como 

objeto a própria discussão da dívida, “não cabe a concessão de tutela 

antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de 

restrição ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando 

efetivamente que a contestação do débito se funda em bom direito, 

deposite o valor correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste 

caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.” (STJ – Quarta Turma – 

REsp n. 822617/SP – DJ 16/05/2006, p. 495). In casu, as alegações 

trazidas pela parte autora, neste momento, apresentam-se carentes de 

sustentação verossímil capaz de assegurar o deferimento liminar, posto 

que são amplamente questionáveis, pela ausência de documento hábil e 

suficiente à demonstrar a alegada abusividade, uma vez que apenas 

acostou aos autos Contrato de Cessão de Direito de Uso de Unidade 

Hoteleira (id. 25344717), Regulamento Interno das Unidades Hoteleiras do 

Complexo Turístico Rio Quente Resorts (id. 25344727), Termo de 

Verificação – Essencial 500 Mil Pontos n° 300500596 (id. 25344733) e 

comprovante de pagamento da primeira parcela (id. 25345143); não sendo 

possível a aferição da situação vexatória em que a requerente, em tese, 

foi submetida como forma de persuasão para assinatura do referido 

instrumento. Registro, ainda, que a parte requerente não depositou o valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 95 de 691



correspondente à parte reconhecida do débito, ou prestou caução idônea. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCLUSÃO DO SERASA – 

AUSENCIA DE DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS OU DE 

CAUÇÃO IDÔNEA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO – DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES – DEVER DE EXIBIR – 

AGRAVO PARCIAMENTE PROVIDO. A exclusão do nome do devedor do 

SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito depende do 

preenchimento de três requisitos: a) ação proposta por ele contestando a 

existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da 

cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a 

contestação, que haja deposito da parte incontroversa ou a prestação de 

caução idônea, a critério do magistrado. É obrigação da instituição 

financeira manter os microfilmes dos contratos firmados com seus 

clientes, enquanto não transcorrido o prazo prescricional. Inteligência da 

Resolução n° 913/84 do BAEN. (AI 94030/2012, DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2012, 

Publicado no DJE 13/11/2012). Nessa senda, salientou o saudoso Min. 

Carlos Alberto Menezes Direito que, "o Código de Defesa do Consumidor 

ampara o hipossuficiente em defesa dos seus direitos, mas não é escudo 

para inadimplentes". Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de 

abstenção do requerido de inserir o nome da parte autora dos órgãos de 

proteção de crédito. 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 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-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. Diamantino, 29 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001831-10.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001831-10.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública 

com pedido Liminar ajuizada pelo Ministério Público em face do Estado de 

Mato Grosso, ambos devidamente qualificados nos autos. Relata a parte 

autora que a Unidade Prisional no Município de Diamantino tem capacidade 

para 20 detentos, ocorre que estão lotados mais de 70 presos, de modo 

que, a necessidade de agentes penitenciários do quadro de servidores e 

por plantão deveria aumentar de forma proporcional a esse número. 

Assevera que recomendação do Conselho Nacional de Politica criminal e 

Penitenciária na Resolução n° 1 de 09 de marco de 2009, no art. 1° que 

dispõe como ideal a proporção mínima de 05 presos por agente 

penitenciário; salienta que atualmente conta com 15 servidores efetivo, 

sendo que, apenas 13 desses estariam ativos, evidenciando somente a 

presença de 02 servidores por plantão para 70 detentos, conforme Ofício 

n° 146/2019 UPDIO. Assegura que seriam necessários 32 servidores 

ativos para que fosse assegurado um bom funcionamento, segurança e 

prestação de serviço adequado; aponta que o Estado de Mato Grosso 

realizou concurso público para preenchimento do quadro de servidores no 

ano de 2016, sob o Edital n° 01/2016 – SEJUDH, sendo homologado no ano 

de 2018, contando com 07 aprovados para a lotação de Diamantino. 

Requer a concessão de tutela de urgência para determinar ao Estado de 

Mato Grosso que nomeie os candidatos aprovados no cargo de Agente 

Penitenciário para solucionar o défice do quadro de funcionários para a 

Cadeia Pública de Diamantino-MT; além disso, que o requerido comprove 

nos autos através de informações ou relatórios sintéticos o cumprimento 

de tais obrigações, descrevendo as medidas e providências práticas e 

operacionais adotadas; Instruiu a inicial com documentos. Instado a se 

manifestar conforme determina o art. 2° da Lei n° 8.437/92 (id. 25318600), 

o Estado de Mato Grosso se manifestou quanto ao pedido liminar, id. 

25318600. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Para a concessão da 

liminar em pedido de tutela antecipada devem estar presentes os 

requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, 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 caso em espécie, entendo não estarem 

presentes, por ora, os requisitos da verossimilhança das alegações nem 

da prova suficiente do receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Pois bem. A parte requerente pugna pela nomeação de 07 aprovados no 

concurso público realizado no ano de 2016, sob o Edital n° 01/2016 – 

SEJUDH para lotação em Diamantino, contudo, há de se levar a exame a 

atual situação em que se encontra o Estado. O Superior Tribunal Federal 

em julgamento do Recurso Extraordinário 592581/RS sedimentou o 

entendimento de que é lícita a intervenção do Poder Judiciário em caso de 

irrazoabilidade ou abusividade, caracterizando assim uma injustificável 

inércia do Poder Executivo, no entanto, não se verificar ser este o caso. O 

Estado se manifestou quanto ao pedido liminar em id. 26260905, 

a c o s t a n d o  a o s  a u t o s  r e s p o s t a  a o  O f í c i o  n ° 

2102/2019/BAG/SAAP/SEJUDH, onde se infere que “as nomeações 

dependem de disponibilidade econômico-financeiro do Estado, além do 

respeito ao limite prudência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 

101/2000) e Emenda Constitucional 81/2017, desta feita diante a situação 

de calamidade pública em que o Estado se encontra” (id. 26260910). Por 

outro lado, verifico que Nota Técnica n° 083/2018 – SATE/SEFAZ (id. 

26260912), que trata a situação fiscal do Estado de Mato Grosso, 

evidencia a grave crise financeira e fiscal que se encontra o Estado de 

Mato Grosso, noticia também a ausência de recursos disponíveis em caixa 

para novas despesas e obrigações, uma vez que todos os esforços 

financeiros do Estado, no momento, devem ser para quitar despesas 

obrigatórias, bem como buscar o equilíbrio fiscal e financeiro entre 

receitas e despesas; ressalto que em Ofício n° 3193/GSF-SEFAZ-MT/2018 

a SEFAZ consigna-se que “em face da demonstração do fluxo de caixa, 

fico evidenciado que a situação fiscal do Estado, retratando que recursos 

são insuficientes para honrar as despesas obrigatórias (pessoal, dívida, 

duodécimos), pagar as despesas de custeio, e ainda adimplir com os 

pagamentos aos fornecedores.” (id. 26260911). Ressalta-se a 

excepcionalidade justificada do Estado em face do descumprimento do 

encargo público previsto na Constituição Federal. No mesmo sentido, 

segue entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – PRETENSÃO DE AUMENTO DO EFETIVO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA - DEVER DO ESTADO – OMISSÃO E INÉRCIA EVIDENCIADAS - 

CONDENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEPCIONALIDADE 

JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO 

PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRECEDENTE DO STF – 

RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA. A Constituição da 

República reconhece e impõe expressamente (art. 144) o dever do Estado 

em garantir a eficaz segurança pública. O Supremo Tribunal Federal 

sedimentou entendimento, por oportunidade do julgamento do Recurso 

Extraordinário 592581/RS, quanto à possibilidade e dever de intervenção 

do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo para a 

consolidação de políticas públicas. Contudo, há de se observar a 

impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa 

no sentido de estabelecer quantificação e forma para o cumprimento da 

obrigação, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. 

(Apelação/Remessa Necessária 113514/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).” (TJ-MT - APL: 

000013785201381100201135142017 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM 
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NOGUEIRA, 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, J: 11/12/2018, 

P: 22/01/2019). Desta forma, constato que do conjunto probatório, não se 

afere possibilidade do Poder Judiciário intervir nas atividades 

administrativas, uma vez que não se encontra configurada a inércia do 

Poder Executivo, sob pena de violar o princípio da separação dos 

poderes. Ante o exposto, por ora, não caracterizada situação 

possibilitadora de intervenção do judiciário, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada. Cite-se o requerido para apresentação de contestações, no 

prazo legal. Aportando a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentação de impugnação as contestações, se transcorrido ‘in albis’ o 

prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, intimem-se as partes para 

que especifiquem, com precisão, no prazo legal, 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. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000040-69.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CABRAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARCHANGELO RIGONATTO ZANUTTO OAB - MT19129-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000040-69.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA CABRAL DA SILVA REU: AGEMED SAUDE 

S/A Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA 

APARECIDA CABRAL DA SILVA em face de AGEMED SAUDE S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos. Relata que é cliente da AGEMED, 

Carteira nº 6103510061003870, com abrangência ESTADUAL, sem 

carências a cumprir. Assevera que apresenta patologia de OBESIDADE 

MORBIDA, apresentando índice de massa corporal – IMC acima dos 45,1 

agravada por hipertrigliceridemia e HAS. Aduz que pesa mais de 120 

(cento e vinte) quilos, e sofre constantemente com cansaço, fortes dores 

na coluna, no joelho, inchaço nos pés. Afirma que possui 43 anos, e 

desde sua infância vem buscando diversos tratamentos e dieta para 

mudar seu quadro clínico, o que inclusive se intensificou nos últimos 03 

anos quando iniciou as consultas e acompanhamento psicológico para 

realização da cirurgia bariátrica. Alega que em 01/07/2019 iniciou a 

solicitação da cirurgia de GASTROPLASTIA junto a requerida, e teve 

diversas dificuldades junto aos prepostos da requerida e depois de 

diversas ligações, e, ainda, reclamação junto a Agencia Nacional de 

Saúde, a requerida respondeu e marcou o procedimento para 18/10/2019. 

Atesta que a requerida aprovou a realização da cirurgia de gastroplastia, 

sendo marcada para o dia 18/10/2019, data em que ela se deslocou até a 

Cuiabá/MT, foi ao hospital onde seria realizada a cirurgia, assinou o termo 

de consentimento de cirurgia, passou pelo anestesista, e ficou 

aguardando a realização da cirurgia. Informa que depois de já ter iniciado 

os procedimentos pré-operatórios, foi informada pela administração do 

hospital que apesar da requerida ter efetuado o pagamento do médico, 

não repassaram a verba do hospital e que por isso a cirurgia teria de ser 

cancelada. Por fim, alega que se sentindo lesada, humilhada e 

constrangida com a situação que fora submetida reabriu a reclamação na 

ANS, com isso, a requerida se propôs a remarcar a cirurgia o mais breve 

possível, todavia, até a presente data, nada foi resolvido. Requer que este 

Juízo determine no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização da 

gastroplastia nos termos da guia de solicitação e laudo médicos em anexo, 

sob pena de multa. Passo a análise do pedido de tutela antecipada. 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. 27956513) 

demonstra que a autora não possui rendimentos suficientes para o 

desembolso das despesas do processo, porque há risco de 

comprometimento do seu sustento e de sua família. Assim, diante do 

documento firmado pela autora, não havendo nos autos, pelo menos até 

agora, prova no sentido de que ela pode arcar com as despesas 

processuais e 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 

autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. No caso, é fato incontroverso 

a existência de plano de saúde pactuado pela requerente. Com efeito, 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 perito de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo". No que tange ao pedido antecipatório para que a parte 

requerida proceda com a liberação do procedimento cirúrgico de 

gastroplastia, tenho comigo que deve ser deferido. Isso porque, a prova 

inequívoca e a verossimilhança das alegações estão presentes, já que 

fora acostado aos autos laudos constatando a necessidade da 

requerente em realizar a cirurgia, tendo em vista que a mesma possui 

obesidade grau III, no id. 27956513. Consta dos autos, Laudos de 

especialistas informando que a mesma é apta a realização de cirurgia, no 

id. 27956513. Por outro lado, foram juntados documentos demonstrando 

que não foi realizada a cirurgia e reclamação na Agência Nacional de 

Saúde, no id. 27956514. Também se encontra configurado o fundado 

receio de dano ou de difícil reparação, porquanto inquestionáveis seriam 

os prejuízos da parte requerente sem a realização do procedimento 

cirúrgico de cirurgia bariátrica, implicando ofensa ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, uma vez que como tal procedimento é necessário 

para diminuir os riscos da parte requerente em relação a diabetes, 

hipertensão arterial, bem como ao sofrimento em relação a cansaço, 

fortes dores na coluna, no joelho, inchaço nos pés. Nesse sentido, a 

jurisprudência dispõe: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES. ART. 273 DO CPC. 1. Os planos ou seguros de saúde 

estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de 

serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 

da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. 2. No caso em análise estão 

presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada postulada, 

consubstanciado no risco de lesão grave e verossimilhança do direito 

alegado, não se podendo afastar o direito de a parte agravante discutir 

acerca da abrangência do seguro contratado, o que atenta ao princípio da 

função social do contrato. 3. Tutela que visa a proteção da vida, bem 

jurídico maior a ser garantido, atendendo ao princípio da dignidade 

humana. 4. É de ser fixada a multa diária no caso em tela, na medida em 

que a referida penalidade é estipulada com o intuito de instar a parte 

demandada a cumprir provimento judicial, a fim de coibir o retardo 

injustificado no atendimento da tutela concedida. 5. Multa cominatória 

estabelecida no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cujos critérios para a sua 

fixação levaram em consideração a natureza da ação e a possibilidade 

econômica da ré em arcar com aquela. Inteligência dos artigos 287 e 461, 

§ 5º, ambos do CPC, combinados com o art. 84, § 4º, do CDC. Dado 

provimento ao... agravo interno, por maioria, vencida a Relatora.”( TJ-RS - 

Agravo AGV 70062728092 RS (TJ-RS)- Data de publicação: 12/12/2014). 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – 

FORNECIMENTO DE CIRURGIA BARIÁTRICA– URGÊNCIA E NECESSIDADE 

COMPROVADAS – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos 

do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o 

fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e 

restabelecimento da saúde. 2. Correta a decisão que determinou ao ente 

público estadual que fornecesse o procedimento cirúrgico denominado 

“gastroplastia redutora/ cirurgia bariátrica ” ao paciente, uma vez que a 

urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao 

princípio da dignidade da pessoa humana”. (N.U 
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0000213-78.2015.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018). Note-se que o art. 6°, da 

Constituição Federal prevê que: Art. 6º São direitos sociais a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Dessa 

forma, o direito que está em jogo na presente ação, a saber, o acesso a 

tratamento de saúde, além de ter proteção constitucional, espelha os mais 

importantes valores constitucionais da ordem pátria. Sem dúvida, o acesso 

à saúde é um dos mais importantes direitos de cidadania, bem como é 

requisito essencial para uma vida digna. Ante o exposto, DEFIRO a medida 

de urgência pleiteada, antecipando os efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida, determinando que a parte requerida proceda com a liberação 

do procedimento cirúrgico a realização da gastroplastia, nos termos do 

guia médico anexado aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 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, 29 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000526-59.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO PARMA TIMIDATI OAB - MT21318/O (ADVOGADO(A))

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE / SUS), (REQUERIDO)

MUNCÍPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

781.966.201-87 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000526-59.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MUNCÍPIO 

DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR ESTADUAL DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS), PROCURADOR: ANA CRISTINA COSTA 

DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de 

Tutela Provisória de Urgência ajuizada por JOAQUIM PEREIRA DO SANTOS 

em face do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO e do ESTADO DO MATO GROSSO, 

todos devidamente qualificados nos autos. Assevera a parte autora que 

possui prótese no quadril, implantada há mais de 10 anos, e devido ao 

longo período de utilização, há risco de rompimento desta, sendo 

necessária a realização de cirurgia revisão de artroplastia total do quadril. 

Informa que se encontra na fila de espera a mais de 10 meses, correndo 

risco de, em caso de eventual rompimento da prótese, atingir outro órgão, 

gerando inúmeras complicações no seu quadro de saúde. Relata que na 

rede privada de saúde o procedimento tem custo mínimo de R$203.587,00, 

destaca que se encontra em idade adiantada, 71 anos. Requereu a 

concessão de tutela antecipada para determinar os requeridos que 

concedam tratamento médico necessário, consistente na realização de 

cirurgia de revisão artroplastia total do quadril. No mérito, pugna pela 

procedência da ação para tornar definitiva a tutela concedida. Instruiu a 

inicial com documentos. Foi determinada a remessa dos autos ao NAT 

para parecer sobre o pedido inicial, id. 8753275. O ESTADO DE MATO 

GROSSO apresentou Contestação (id. 11012469), alegando a ausência de 

comprovação da negativa do poder público em fornecer tratamento 

necessário. O requerente apresentou Impugnação à Contestação, id. 

11590972. O MUNICÍPIO DE DIAMANTINO devidamente citado quedou-se 

inerte, conforme certidão de id. 11597505, e em resposta ao Ofício n° 

467/2017 informou que a regulação está em Cuiabá-MT, porém a nossa 

regulação também fica solicitando agilidade, id. 11674840. O requerente se 

manifestou em petitório de id. 12479954 pugnando pela apreciação do 

pedido de tutela de urgência, concomitantemente requereu a fixação de 

astreinte. Decisão de id. 15803428 deferiu pedido de tutela de urgência, 

determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE 

DIAMANTINO, submetessem o Sr. JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS ao 

procedimento cirúrgico de revisão de artroplastia total do quadril, com a 

respectiva internação e tratamento pós-operatório (inclusive UTI, caso 

necessário) seja em Hospital Público ou em instituição/estabelecimento 

privado, deixou de fixar astreinte, no entanto, determinou que o 

descumprimento ensejaria no bloqueio do montante via ‘Bacenjud’. Em 

postulado de id. 18140040 o requerente informou o descumprimento da 

decisão e apresentou orçamentos pugnando pelo bloqueio de valores, 

pedido deferido (id. 18768742), decisão de id. 20088395 determinou a 

intimação do requerente para informar conta do hospital para levantamento 

de alvará, subsequentemente o alvará foi expedido (ids. 20888280 e 

20888287). Foram juntadas as Notas Fiscais (ids. 21234314, 22231865). 

O requerente se manifesta pelo julgamento antecipado da lide, id. 

22685663. Os autos vieram-me conclusos. É o breve relato. DECIDO. 

Fundamento. De início, DECRETO a revelia da parte demandada MUNICÍPIO 

DE DIAMANTINO, contudo, “não presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor” (art. 344, do CPC/2015), ante a pluralidade 

de réus, nos termos do artigo 345, inciso I e II, do mesmo ‘codex’. “Art. 

345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo 

pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre 

direitos indisponíveis;” Por não ter sido aventadas preliminares, passo a 

análise a questão meritória. Analisando os autos, verifico que o pedido da 

parte autora deve ser atendido. Cabe registrar que a saúde, como bem de 

extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela 

Constituição da República à condição de direito fundamental do homem, 

manifestando o legislador constituinte constante preocupação em garantir 

a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, o 

que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos seguintes da 

referida Lei Maior: "Art. 1 - A República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

(...) III - a dignidade da pessoa humana"; "Art. 6 - São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição"; "Art. 196 - A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação"; Procedendo-se a uma interpretação 

harmônica dos referidos preceitos constitucionais, chega-se à ilação de 

que o intuito maior da Carta Magna foi o de assegurar a todo cidadão, 

independentemente de sua condição econômica e social, o direito à saúde, 

impondo para tanto, ao Estado, o dever constitucional de garantir, por meio 

de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o 

acesso à assistência médica e farmacológica. Pois bem. Da análise dos 

autos, verifico que o Parecer Técnico/NAT n° 1527/2017 concluiu que o 

caso em comento pode ser considerado caso eletivo, porém a demora 

excessiva (mais de um ano) causa padecimento injustificável ao 

requerente (id. 9802118); posteriormente, através de informação prestada 
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em 11/10/2017, pelo Hospital São Benedito testifica que não existia 

agendamento em nome do paciente Joaquim Pereira dos Santos, sendo 

consignado apenas que foi avaliado em 09/06/2016 sem as devidas 

providências (id. 10268262). Do aludido, constato o transcurso de tempo 

superior a um ano, o que passou a causar padecimento injustificável ao 

autor, sem a realização de cirurgia indispensável à plena tutela 

jurisdicional e a realização de direito à saúde; se o Poder Público não os 

disponibiliza, indistintamente, à população, essa ofensa ao direito violado 

pode ser reparada, igualmente, por todo e qualquer lesado, pois todos, 

sem exceção, têm igual direito à vida digna e à saúde. Em caso análogo, 

eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. ESTADO E MUNICÍPIO. SAÚDE. PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA COXO-FEMURAL COM SUBSTITUIÇÃO DE 

PRÓTESES DE QUADRIL NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS COM A 

URGÊNCIA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA 

CONSTITUCIONAL. PROVAS DA NECESSIDADE E DA INEXISTÊNCIA DE 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO. - O direito à saúde e a 

solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada 

tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se de 

interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 

196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e 

à dignidade. Recurso Extraordinário n.º 855178/RG, Relator (a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 05/03/2015, APELAÇÃO DESPROVIDA. (AC: 

70076423532, 22ª Câmara Cível, TJ-RS, Relator: Marilene Bonzanini, 

Julgado em 08/03/2018).” (TJ-RS - AC: 70076423532 RS, Relator: Marilene 

Bonzanini, 22ª Câmara Cível, J: 08/03/2018, P: 15/03/2018). Então, é dever 

do Poder Público, aí incluídos os três níveis da federação, prestar 

assistência terapêutica integral àqueles que necessitam, a fim de 

resguardar o direito à saúde dos cidadãos. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO e confirmo a decisão que concedeu a 

antecipação de tutela, determinando, em consequência, que os 

requeridos, definitivamente, promovam meios de submeter o Sr. JOAQUIM 

PEREIRA DOS SANTOS ao procedimento cirúrgico de revisão de 

artroplastia total do quadril, com a respectiva internação e tratamento 

pós-operatório (inclusive UTI, caso necessário) seja em Hospital Público 

ou em instituição/estabelecimento privado. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do art. 85, § 3º, I, do CPC de 2015. Sem custas. Após, as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 29 de 

janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000538-05.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000538-05.2019.8.11.0005. 

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO-MT Vistos etc. Trata-se de Embargos a Execução Fiscal 

ajuizado pelo BANCO DO BRASIL em face do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Relata a parte embargante 

que é executada no feito tombado sob o n° 1001693-77.2018.8.11.0005 

movido pelo Município de Diamantino, referente ao suposto débito de 

R$25.129,88, por não ter recolhido a importância do imposto do ISSQN 

relativo ao ano de 2017. Arguiu, preliminarmente, a nulidade absoluta de 

citação, vez que no mérito, pugnou pela extinção da demanda em razão de 

alegadas irregularidades da certidão. Acostou documentos à inicial. Os 

embargos foram recebidos com efeito suspensivo, id. 19945442. O 

embargado apresentou impugnação aos embargos à execução (id. 

21623210), requerendo a improcedência dos embargos, 

subsequentemente, o embargante reiterou o pleito realizado na inicial, id. 

21983969. Os autos vieram-me conclusos. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. Tratando-se de Execução Fiscal, a citação por 

correio com aviso de recebimento - AR encontra-se prevista no art. 8º, 

inciso II, da Lei nº 6.830/80, ‘in verbis’: “Art. 8º (...) 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;” Pois bem, o embargante requer 

o reconhecimento da nulidade da citação, sob a alegação de que o 

mandado citatório foi recebido por funcionário desprovido de poderes 

específicos de recebedor; no entanto, infere-se da jurisprudência que, 

uma vez remetida para o endereço correto do executado, independente da 

assinatura no Aviso de Recebimento ser de funcionário sem procuração 

legal ou não para o ato, considerar-se-á válida a citação. Senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA 

ADMINISTRATIVA – PROCON – CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA 

CORREIOS – VALIDADE – CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO CORRETO E 

RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DO APELANTE – PRESCINDIBILIDADE DE 

PODERES ESPECÍFICOS DO RECEBEDOR – PRECEDENTES DO STJ - 

NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE 

PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, 

III DA LEI N.º 6.830/1980 - RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. 

SENTENÇA RATIFICADA. É valida a citação via postal quando remetida 

para o endereço correto do réu, independente da assinatura no Aviso de 

Recebimento ser de funcionário sem procuração legal para o ato, 

conforme ocorreu no caso concreto. Nos casos em que a CDA atende 

aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no 

artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e 

nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.” (N.U 

1029432-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, J: 03/12/2019, P: 12/12/2019). Por outro lado, 

quanto à alegação de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade das 

CDA’s, em razão de supostas irregularidades, que tornariam os títulos 

nulos, tais requisitos encontram-se dispostos no art. 2°, §5° da Lei 

6.830/80 e no art. 202 da Lei n° 5.172/66, ‘in verbis’: “Art. 2. (...) § 5º - O 

Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, 

dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência 

de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial 

e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei 

ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da 

dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à 

atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo 

inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de 

Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de 

infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.” “Art. 202. O termo de 

inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos 

co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a 

residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular 

os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” Da análise dos autos, verifico a transcrição nas CDA’s dos 

tributos que deram origem ao débito, com previsão e regulamentação no 

Código Tributário Municipal, instituído pela Lei Complementar n° 20/2013; 

ainda, constato das certidões que, a menção de falta de indicação de livro 

e da folha de inscrição não prospera, uma vez que de breve exame 

podemos aferir que as certidões apresentam inscrição, data de inscrição, 

livro e folha, conforme prelecionado pela legislação. Ainda, resta analisar 

a alegação de falta de previsão legal dos débitos, que, em tese, não se 

encontram dispostos no rol taxativo da Lei Complementar 56/87. Cumpre 

esclarecer que a supracitada legislação foi revogada pela Lei 

Complementar n° 116/2003, que relaciona em seu item 15 lista de serviços 

relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados 

por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por 

quem de direito, que sofrem a incidência do ISSQN. O egrégio STJ firmou 

posicionamento, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1111234/PR), no 

sentido de que, embora a lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 seja 

taxativa, permite-se a interpretação extensiva, não importando a 

nomenclatura dada ao serviço, mas, sim natureza do serviço prestado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 99 de 691



pelo contribuinte. A súmula 424, do STJ estabelece que "é legítima a 

incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa 

ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987", à míngua de prova em sentido 

contrário, e, diante da conclusão da prova técnica produzida, é de se 

concluir pela incidência de ISSQN sobre os referidos serviços. Ademais, 

registro a possibilidade de tributação das atividades meio, sendo cabível a 

incidência de ISS, mesmo que tais serviços não expressamente 

nominados, senão vejamos: “(...) A jurisprudência do STJ pacificou-se no 

sentido de reconhecer que a lista de serviços anexa ao Decreto-Lei 

406/1968, para efeito de aplicação de ISS aos serviços bancários, é 

taxativa, mas admite leitura extensiva de cada item a fim de enquadrar 

serviços idênticos aos expressamente previstos. Orientação reafirmada 

no julgamento do REsp 1.111.234/PR, sob o rito dos recursos repetitivos 

(art. 543-C do CPC). As rubricas acima nominadas dizem respeito a 

atividade-meio da casa bancária, sujeitas, portanto, à incidência do ISS. Do 

contrário, quando condizentes à atividade-fim - concessão de crédito a 

mutuário, incidirá o IOF. Em cotejo dos serviços mencionados com a 

listagem legal das leis de regência, anterior e atual, conclui-se que todos 

os serviços, embora não expressamente nominados, correspondem a 

fatos geradores para o ISS. Com o advento da LC 116/03, os serviços 

bancários anteriormente previstos foram repisados, de maneira mais 

detalhada, especificando as atividades indiretamente encampadas na 

legislação pretérita.” (TJ-SC - AC: 00000915020128240059 São Carlos 

0000091-50.2012.8.24.0059, Relator: Vilson Fontana, Quinta Câmara de 

Direito Público J: 16/08/2018). Ante exposto, JULGO IMPROCEDENTE os 

embargos à execução. Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, forte no art. 487, I, do CPC/2015. CONDENO a parte 

embargante ao pagamento das de honorários advocatícios, arbitrados 

esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na 

forma do § 2º do art. 85 do NCPC, contudo, condenação suspensa por 

força do artigo 98, § 3°, do CPC/2015. Translade-se cópia dessa decisão 

ao feito executivo. Após as formalidades legais, arquivem-se os autos. Às 

providências. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 29685 Nr: 871-28.2006.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Marçal da Costa, Euripedes de Oliveira 

Filho, Carmo Estevam de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Esmael Angelo de Oliveira - OAB:2454, 

Jannira Laranjeira Siqueira Campos - OAB:9549, Rodrigo Schwab 

Mattozo - OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 [...] Diante do exposto, converto o julgamento do acusado CARMO em 

diligência. Sem prejuízo de tal providência, OFICIE-SE o Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Cuiabá/MT, solicitando 

cópia da certidão de óbito em nome do acusado CARMO ESTEVAM DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. 

Aportando-se a certidão de óbito aos autos, conceda-se vista ao 

Ministério Público para manifestar-se, nos termos do art. 62 do CPP. [...] 

Isso posto e à vista da fundamentação expendida JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia nos seguintes termos: a) 

ABSOLVO o acusado EURIPEDES DE OLIVEIRA FILHO pela prática do 

crime previsto artigo 157, §2º, incisos I e II e artigo 288, parágrafo único, 

em concurso material, na forma do artigo 69, c/c os artigos 29 e 61, inciso 

II, alínea “h”, todos do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal; b) CONDENO o acusado GILMAR MARÇAL DA 

COSTA pela prática dos crimes descritos no artigo 157, §2º, incisos I e II 

(redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e artigo 288, parágrafo único, em 

concurso material, na forma do artigo 69, c/c os artigos 29 e 61, inciso II, 

alínea “h”, todos do Código Penal. Atento ao disposto no art. 68, caput, do 

mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena do acusado. 4.1 – Do 

roubo majorado – acusado GILMAR MARÇAL DA COSTA [...]torno a pena 

concreta e definitiva em desfavor de GILMAR MARÇAL DA COSTA, no 

patamar de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 81 (oitenta e 

um) dias-multa. [...] a) CONDENO o réu GILMAR MARÇAL DA COSTA ao 

pagamento de custas processuais. b) LANCE-SE o nome do réu GILMAR 

MARÇAL DA COSTA no rol dos culpados; c) COMUNIQUE-SE o Tribunal 

Regional Eleitoral; d) Expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu 

GILMAR MARÇAL DA COSTA; e) FORME-SE o PEC definitivo. Às 

providências. Diamantino/MT, 24 de janeiro de 2020. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141145 Nr: 26-05.2020.811.0005

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Valdirene Maximiano Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Rosbach de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayara Maximiano Veneziano - 

OAB:20537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZEU NASCIMENTO 

NASSARDEN - OAB:11.338

 IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO da vítima/requerente, por meio de 

sua advogada, para que manifeste acerca da petição apresentada pelo 

requerido à fl. 96/99.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 135753 Nr: 1549-86.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago dos Santos, Nilton Cesar dos Santos 

Junior, Ivonei Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT, MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 28 de janeiro de 2020, às 15h30min.

 Código n. 135753

Autos n. 1549-86.2019.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Thiago dos Santos;

 Nilton Cesar dos Santos Junior; e

 Ivonei Souza Silva.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; a representante da 

Defensoria Pública, Dra. Synara Vieira Gusmão; o Advogado, Dr. Mizael de 

Souza.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença das autoridades acima mencionadas.

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte 

DESPACHO: “Vistos, etc. Designo audiência de continuação para o dia 29 

de janeiro de 2020, às 14h00min, para interrogatório dos réus. 

Requisitem-se informações acerca da Carta Precatória expedida para 

oitiva da testemunha Halefi da Silva Gomes. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. 

Expeça-se o necessário. Às providências”. NADA MAIS. Encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem 

intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

 Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

 Promotora de Justiça

Synara Vieira Gusmão

Defensora Pública

Misael de Souza

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 4868 Nr: 927-42.1998.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosevaldo Luciano Souza.

 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, Patrícia Campos da Silva Passos - OAB:28.624/GO

 Código n. 4868

DESPACHO

Vistos, etc.

Devolvo os autos à Secretaria Judicial para juntada de malote digital.

Às providências.

Diamantino/MT, 28 de janeiro de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-46.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/03/2020 às 08hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000612-30.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANIL DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

WANDYR DOS SANTOS (AUTOR(A))

IVANE GASPAR COSTA (AUTOR(A))

NEIDE DE OLIVEIRA PIRES (AUTOR(A))

JOSE MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ELIANE MARIA DO PRADO SIQUEIRA (AUTOR(A))

MARIANA DA SILVA (AUTOR(A))

JOZENIL BOABAID REGIS (AUTOR(A))

DIANA REGINA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

 

I. Os benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou 

mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios”[1]. Esse dispositivo 

deve ser analisado com uma interpretação da Constituição Federal, mais 

precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe 

que somente aos que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de 

recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, 

não basta a mera afirmação da parte de que não tem condições de pagar 

as custas do processo. Com efeito, o advento do novo Estado 

Constitucional trouxe, como era de se esperar, uma nova ordem jurídica e 

nesse contexto – considerando o que interessa ao caso vertente – aquele 

que necessita do benefício da assistência judiciária gratuita deve prová-lo, 

sob pena de não ter direito ao benefício. De outro norte, verifico que tem 

sido recorrente o ingresso de ações onde se pede indiscriminadamente o 

benefício da Justiça gratuita, o que pode indicar uma aventura judicial. É 

certo que o simples deferimento do pedido de Justiça gratuita sem a real 

comprovação de sua necessidade pode dar azo para aventura judicial, já 

que em caso de não procedência do pedido a parte não terá nenhum 

ônus. Nesse aspecto deve-se considerar que são dez os autores da 

ação, sendo assim haverá uma rateio das custas processuais e despesas 

processuais, logo o valor atribuído a cada um será pequeno, sem contar 

que os documentos juntados aos autos referem-se ao ano de 2013, que 

impossibilita a análise do pedido. Posto isso, considerando a falta dos 

pressupostos legais para o deferimento da gratuidade determino a 

intimação do autor para, em 15 dias, comprovar o direito ao benefício, sob 

pena de indeferimento, conforme prevê o artigo 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. II. Em consulta ao sistema Apolo verifico que os autores 

protocolaram uma ação nº 409-90.2014.811.0005, a qual foi extinta por 

abandono e os requerentes foram condenados em custas e despesas 

processuais, anotada a respectiva pendência. Sendo assim, intimo os 

autores para recolherem as custas processuais relativas aquele 

processo, regularizando a situação no cartório distribuidor e comprovando 

nestes autos, no prazo de 15 dias. Cuiabá/MT, 12 de julho de 2017. 

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior Juiz de Direito [1] Artigo 98 do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001638-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA JOSEFA PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador do recorrido Municipio de Diamantino para responder 

o recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000528-58.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VILMAR LEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o patrono do requerente para manifestar sobre comprovante de 

pagamento ID 28341705

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010333-18.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SB TRANSPORTES EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

VLI MULTIMODAL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM BATISTA NESIO OAB - MG0070580A (ADVOGADO(A))

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010333-18.2016.8.11.0005 REQUERENTE: SB TRANSPORTES EIRELI - 

EPP REQUERIDO: VLI MULTIMODAL S.A., FRIBON TRANSPORTES LTDA 

Vistos, etc. 1 - Converto o julgamento em diligência para oitiva de 

testemunhas. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18 de outubro de 2017, às 13h30min. 3 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – 
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Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 21 de julho de 2017. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010333-18.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SB TRANSPORTES EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

VLI MULTIMODAL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM BATISTA NESIO OAB - MG0070580A (ADVOGADO(A))

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador do exequente para manifestar quanto pagamento 

comprovado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000623-59.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JANEO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

RONIZIO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

EDUARDO PEDROSO DE BARROS (AUTOR(A))

ADRIANO CHINOTI (AUTOR(A))

MARIA DA PENHA DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONINO DE SOUZA (AUTOR(A))

MARLY BARBOSA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

JOAO PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIANA GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

GILMA RODRIGUES DE MATOS FRANCA (AUTOR(A))

ZITA REGIS LOPES (AUTOR(A))

JAKSON SANTANA MAIA (AUTOR(A))

MARLY CAETANO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

 

Intimar o procurador do promovente para impugnar a contestação 

querendo no prazo de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000192-54.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO OLIVEIRA DE SANTANA (REQUERIDO)

RAIMUNDO NONATO BASTOS (REQUERIDO)

LUIZ MARINHO PALUDETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000192-54.2019.8.11.0005. REQUERENTE: SUZANA BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: LUIZ MARINHO PALUDETO, RAIMUNDO NONATO 

BASTOS, FABIO OLIVEIRA DE SANTANA Vistos, etc. Defiro o pedido de 

id. 27151059. Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de 

defesa pelos requeridos citados. Realize a retificação do cadastro do 

requerido Luiz Mariano Paludeto, fazendo constar como seu endereço a 

Rua Onofre da Silva, nº. 295, Bosque da Saúde, Birigui/SP. Diligencie 

quanto ao cumprimento da carta precatória expedida para citação de 

Raimundo Nonato Bastos. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000790-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MENDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000790-76.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: TATIANE MENDES DOS 

SANTOS EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. 

Intime-se a parte executada para que apresente bens passíveis de 

penhora, em caso de existência, no prazo de 05 dias (Art. 774, IV, CPC), 

sob pena de aplicação de multa por descumprimento. (Art. 774, parágrafo 

único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010085-96.2009.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSANA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS VARZEA GRANDE LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010085-96.2009.8.11.0005. EXEQUENTE: GILSANA ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS VARZEA GRANDE 

LTDA Vistos, etc. Intime-se a parte executada para que apresente bens 

passíveis de penhora, em caso de existência, no prazo de 05 dias (Art. 

774, IV, CPC), sob pena de aplicação de multa por descumprimento. (Art. 

774, parágrafo único, CPC). Intime-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: 1001109-73.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVIDENCIA MODAS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS VIEIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001109-73.2019.8.11.0005. REQUERENTE: EVIDENCIA MODAS EIRELI - 

ME REQUERIDO: LUCAS VIEIRA LIMA Vistos, etc. Considerando que 

realizada nova busca de endereço da parte requerida foi localizado 

registro do mesmo endereço indicado pela parte autora na inicial, intime-se 

a parte autora por seu patrono, para que diligencie a fim de localizar o 

endereço atualizado da parte reclamada, informando o mesmo nos autos 

no prazo de 30 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para 

extinção por abandono. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000920-95.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IRACELDO LUIZ DE CEZARO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GIRALDELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000920-95.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: IRACELDO LUIZ DE CEZARO 

EXECUTADO: PEDRO GIRALDELI Vistos, etc. 1 – Considerando a petição 

de id. 28380664 , libere-se o valor bloqueado via BACENJUD em favor da 

parte executada. 2 – Após, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 3 – Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000642-94.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DORALINA SCHUTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000642-94.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: LINCON BARELLA 

EXECUTADO: CARLA DORALINA SCHUTZ Vistos, etc. Indefiro o pedido de 

id. 27135480, uma vez que tal diligência compete ao interessado. Assim, 

concedo o prazo de 30 dias para que o exequente diligencie acerca de 

bens em nome da parte executada junto ao CRI. 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: 1001732-40.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SB TRANSPORTES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVECO FIAT BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MT110851-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001732-40.2019.8.11.0005. REQUERENTE: SB TRANSPORTES EIRELI - 

EPP REQUERIDO: IVECO FIAT BRASIL LTDA Vistos, etc. Considerando que 

o comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita 

Federal não necessariamente comprova o enquadramento tributário da 

empresa, visto que este é realizado pela Junta Comercial, intime-se a parte 

autora por seu patrono para que, no prazo de 10 dias, comprove nos 

autos o enquadramento tributário da empresa, que poderá ser 

demonstrado através do balanço patrimonial, da certidão do simples 

nacional, do requerimento atualizado da MEI, da certidão simplificada ou 

ficha cadastral, ambas da Junta Comercial, a fim de que seja demonstrado 

o enquadramento da parte autora em MEI, ME ou EPP, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000347-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000347-28.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: SUZANA BARBOSA DA SILVA 

EXECUTADO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos, etc. 

Conclusão desnecessária. Aguarde-se o julgamento do processo nº. 

1000192-54.2019.8.11.0005 em Secretaria. 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: 1001289-89.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR BENTO DE ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001289-89.2019.8.11.0005. REQUERENTE: IGOR BENTO DE ANDRADE 

DA SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, JGA TOUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos. Tendo em vista a manifestação 

da parte exequente de id. 28182654, manifeste-se a parte executada, no 

prazo de 05 dias. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001354-84.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GISELIA GREGORIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WARLEY PEREIRA ALVARENGA 07093461662 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001354-84.2019.8.11.0005. REQUERENTE: GISELIA GREGORIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: WARLEY PEREIRA ALVARENGA 07093461662 

Vistos. Verifica-se que a parte autora informou sua conta ao id. 

27477824, para eventual recebimento dos valores que o requerido foi 

condenado ao pagamento. Contudo, de acordo com a norma de regência, 

o cumprimento da sentença não se materializa de maneira automática, 

como derivativo linear do trânsito em julgado da sentença condenatória, 

visto que deve, o credor, primeiramente, requerer o cumprimento da 

decisão e o magistrado determinar a efetivação da intimação do devedor, 

pessoalmente ou através do advogado constituído, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, concretize o pagamento da obrigação, sob pena de 

incidência de multa no percentual de 10%. Desta forma, intime-se a parte 

requerente para, em 10 dias, promover o cumprimento de julgado, juntando 

aos autos planilha de cálculo do valor devido pela parte requerida. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000415-07.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ROSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000415-07.2019.8.11.0005. EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO EXEQUENTE: ANDREIA ROSA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Foram 

realizadas buscas de bens em nome da parte executada, oportunidade em 

que foi encontrado um veículo que se encontra alienado fiduciariamente, 

razão pela qual não foi inserida restrição pelo sistema RENAJUD. Agora a 

parte exequente comparece aos autos e pugna pela penhora de eventuais 

direitos e ações que o executado possui sobre o bem alienado. O pedido 

da parte executada é perfeitamente cabível, entretanto, para a penhora de 

eventuais direitos da executada sobre o bem, é necessário que se junte 

aos autos extrato detalhado de valores pagos pelo bem, informações que 

apenas o Banco fiduciário detém, e não há informações nos autos de 

quem seja o Banco fiduciário para eventual expedição de ofício 

requisitando tais informações. Assim, determino que a exequente 

diligencie acerca do Banco Fiduciário cujo bem se encontra alienado, no 

prazo de 10 dias, juntando as informações nos autos. 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: 1001397-55.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR EUCLIDES RESENDE SILVA (REQUERENTE)

SERGIO BORGES DE MELLO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIONE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO OAB - MT3500-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001397-55.2018.8.11.0005. REQUERENTE: SERGIO BORGES DE MELLO 

JUNIOR, IGOR EUCLIDES RESENDE SILVA REQUERIDO: MARCIONE DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Acolho a justificativa apresentada pela patrona da 

parte requerida, e redesigno a audiência para o dia 24 de março de 2020, 

às 13h00min. Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, 

consignando no mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante, e da parte 

reclamante a extinção do processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, 

art. 20 e 51, inciso I, § 2º). As partes poderão arrolar testemunhas até o 

máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso 

queiram, deverão protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído 

(art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001353-02.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BENEDITO MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS OAB - MT0012780A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001353-02.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ADAO BENEDITO MOREIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. 1 – Converto o 

julgamento em diligência para oitiva de testemunhas. 2 – Designo audiência 

de instrução para o dia 10 de março de 2020, às 15h30min. 3 - Intimem-se 

as partes para comparecimento à solenidade, consignando no mandado 

que a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino/MT, data 

registrada no sistema José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-46.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PEREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RAIMUNDO ALVES DORADO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001169-46.2019.8.11.0005. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MARIA PEREIRA DE ARAUJO, 

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI Vistos, etc. I - DETERMINO que a REDE do 

município de Alto Paraguai acompanhe o idoso semanalmente, 

apresentando relatório a cada 15 dias. II - Redesigno a audiência para o 

dia 01/04/2020 às 13h30min. III- Saem os presentes intimados. 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: 1001630-18.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE JOSELE DE ALMEIDA PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARINE PAZZA GREGOLON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001630-18.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ALINE JOSELE DE ALMEIDA 

PIMENTA REQUERIDO: CARINE PAZZA GREGOLON Vistos, etc. 1 – 

Converto o julgamento em diligência. 2 - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de março de 2020, às 14h00min. 3 - Intimem-se 

as partes para comparecimento à solenidade, consignando no mandado 

que a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5 – 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: 1000377-92.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SANTANA ORMOND (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000377-92.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: MARIA JOSE SANTANA 

ORMOND EXECUTADO: HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA 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: 8010134-64.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ZAGONEL DE LIMA & LIMA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ VARGAS PINTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON VANNI CATUNDA OAB - MT7372/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010134-64.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: ZAGONEL DE LIMA & LIMA 

LTDA - EPP EXECUTADO: JUAREZ VARGAS PINTO Vistos, etc. 

Primeiramente, determino que a parte exequente atualize o valor da dívida. 

Outrossim, considerando que já houve a penhora do imóvel registrado sob 

a matrícula nº. 44539 (id. 28102330 - Pág. 1/7), com a consequente 

averbação na matrícula, expeça-se mandado para a avaliação do imóvel. 

Com o aporte da avaliação, manifestem-se as partes no prazo de 10 dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000500-90.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR LIMA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT23426/O (ADVOGADO(A))

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/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))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000500-90.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: JOAO VICTOR LIMA DE 

ALMEIDA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Libere-se o 

valor incontroverso (R$ 12.825,62) em favor da parte exequente, mediante 

alvará de levantamento. Outrossim, considerando a existência de valores 

remanescentes, intime-se a parte executada para que efetue o 

pagamento, no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão 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 DECISÃO 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 – 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-79.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ERCIA NETA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000449-79.2019.8.11.0005. INTERESSADO: ERCIA NETA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA 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 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000017-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO DE SOUZA MACHADO (EXEQUENTE)

H. DE SOUZA MACHADO - EPP (EXEQUENTE)

SERGIO DE SOUZA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000017-94.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: H. DE SOUZA MACHADO - EPP, 

HILARIO DE SOUZA MACHADO, SERGIO DE SOUZA MACHADO 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001202-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTUR TRANSPORTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001202-70.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: ANTUR TRANSPORTES LTDA - 

EPP EXECUTADO: OI BRASILTELECOM 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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012469-56.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINE DE SOUZA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES OAB - SP83161 

(ADVOGADO(A))

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8012469-56.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: ALLINE DE SOUZA SANTOS 

EXECUTADO: INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

Vistos, etc. Trata-se de impugnação à avaliação dos bens de id. 25725585 

- Pág. 1/,2, realizada pelo Sr. Oficial de Justiça. A parte executada 

argumenta que o valor dos bens é muito maior do que o valor atribuído pelo 

Sr. Oficial na avaliação, requerendo, assim, o reconhecimento da nulidade 
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do auto de avaliação. Como justificativa para o pedido, apresenta 

orçamentos dos produtos novos extraídos da internet. A irresignação da 

parte executada não prospera. Isto porque, obviamente os valores dos 

produtos novos divergem em muito dos produtos com as mesmas 

especificações, já em uso por tempo considerável. Assim, homologo a 

avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça no id. 25725585 - Pág. 1/2. 

Por outro lado, considerando que os bens penhorados se tratam de 07 ar 

condicionados, estes deverão ficar sob a responsabilidade da executada 

até o resultado do leilão. No ponto, DEFIRO o pedido de alienação em leilão 

judicial eletrônico ou presencial a critério do Sr(a). Leiloeiro(a) nomeado(a) 

pelo Juízo. DESIGNE-SE data para realização da ALIENAÇÃO do(s) bem(s) 

penhorados e avaliados. Para realização do ato, NOMEIO como leiloeiro 

judicial a Sra. Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial inscrita na 

JUCEMAT sob nº 22, (End.: Rua: 2, n° 264, lote A, Q 07, Bairro.: 

Residencial JK, Cidade: Cuiabá/MT, Cep.: 78.068-340. Tel.: (65) 3664-4501 

/ 9943-3901). Ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente 

identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela internet, dos 

interessados em vistoriar o bem penhorado, cabendo aos responsáveis 

pela guarda facultar o ingresso dos interessados, designando-se datas 

para as visitas. Igualmente, ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, 

devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para 

inseri-lo no portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno 

conhecimento das características do bem, que serão vendidos no estado 

em que se encontram. FIXO a comissão da leiloeira nomeada no percentual 

de 5% (cinco por cento) do valor do(s) bem(s) arrematado(s), não se 

incluindo no valor do lance, devendo ser depositado de imediato, com 

prévia informação aos interessados. O leilão deverá ser realizado em uma 

única etapa, por valor não inferior a 50% da última avaliação atualizada 

(art. 891, paragrafo único, do CPC), ou 80% do valor de avaliação 

atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz (art. 896 do CPC). O 

pagamento do preço ofertado no leilão deverá ser feito de uma única vez, 

em até 24 horas, após ter sido declarada a proposta vencedora pela 

leiloeira (art. 892 do CPC). Caberá ao leiloeiro realizar a publicação do 

edital, inclusive virtualmente, constando todos os requisitos do artigo 886 

do CPC. O edital deve conter todos os requisitos estabelecidos no art. 887 

do Código de Processo Civil. Deverá constar do edital, também, que: ü - os 

bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, 

sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, 

antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. ü - o 

arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, 

exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 

130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e exceto os débitos de 

condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam 

sub-rogados no preço da arrematação. ü - O interessado em adquirir o 

bem penhorado poderá apresentar: até o início do leilão, proposta por 

valor não inferior ao da avaliação. ü A publicação do edital deverá ocorrer 

no site, pelo menos 5 dias antes da data marcada para o leilão. 

DETERMINO sejam cientificados, com pelo menos 5 dias de antecedência, 

o executado e os interessados arrolados no artigo 889 do CPC, na forma 

expressamente elencada em referido dispositivo legal, tudo comprovado 

nos autos, cabendo ao exequente requerer e providenciar todo o 

necessário. Após as providências de praxe, EXPEÇA-SE. Sem prejuízo, 

para a garantia da higidez do negócio, fica autorizado que o próprio 

leiloeiro encaminhe também as comunicações pertinentes, juntando 

posteriormente aos autos. Com relação ao pedido de penhora no rosto dos 

autos do processo nº. 1716-55.2009.811.0005, Código nº. 40931, 

determino que o exequente informe em que fase o processo se encontra, 

bem como qual o valor que executada tem a receber, juntando cópias aos 

autos para comprovação. INTIMEM-SE as partes e a leiloeira nomeada. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-60.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON FELIX DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGE DE OLIVEIRA 61706043104 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001957-60.2019.8.11.0005. REQUERENTE: GELSON FELIX DA CUNHA 

REQUERIDO: ANTONIO ROGE DE OLIVEIRA 61706043104 Vistos, etc. 1 – 

Converto o julgamento em diligência para oitiva de testemunhas. 2 – 

Designo audiência de instrução para o dia 10 de março de 2020, às 

15h00min. 3 - Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, 

consignando no mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante, e da parte 

reclamante a extinção do processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, 

art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até 

o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, 

caso queiram, deverão protocolar o rol para intimação dentro do prazo 

estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, data registrada no sistema José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002218-25.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE IZABEL GERHARDT OAB - MT14991-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002218-25.2019.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: AYMORE Vistos. Dispenso o relatório em razão do 

permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, mesmo 

ciente da audiência de conciliação, conforme certidão de id. 26184129, a 

parte reclamante não se dignou em comparecer àquela assentada e nem 

apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a extinção anômala da 

demanda é medida de rigor. Assim, diante da contumácia da parte 

reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Custas pela parte 

reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. P.I.C. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença 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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

xtin ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001307-47.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: MCA PECAS E SERVICOS LTDA 

- EPP EXECUTADO: FABRICIO CARVALHO DE SANTANA Vistos, etc. 1 – 

Verifica-se que a parte exequente comparece informando que a parte 

executada realizou o pagamento integral do débito executado, conforme 

petição de id. 28458556. 2 – Desta forma, 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 8014993-60.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BRUGNAGO BEIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A (EXECUTADO)

AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (EXECUTADO)

NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-OFERTONE 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

SUSETE GOMES OAB - SP0163760A (ADVOGADO(A))

MARINA FIORINI OAB - SP211394 (ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8014993-60.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: MAURICIO BRUGNAGO BEIA 

EXECUTADO: TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A, NEON 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-OFERTONE, 

AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso em tela, a parte 

embargante argumenta que houve omissão na r. sentença que julgou 

extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso II e III do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que depois 

da juntada de documentos pelo autor no processo, os documentos se 

tornam públicos e integrantes do poder judiciário, a quem cabe a obrigação 

de zelo, guarda ou transferência de tal documento. Contudo, o fato é que 

a parte autora foi intimada justamente porque há impossibilidade técnica 

absoluta de análise da ação, uma vez que a petição não pode ser 

acessada, de forma que o Juízo determinou sua intimação para, no prazo 

de 10 dias, juntar novamente aos autos a petição inicial, ou informar a 

impossibilidade para tanto, no mesmo prazo. Ocorre que, decorrido o 

prazo em questão, a parte embargante não realizou qualquer ação, seja 

juntando a peça inicial, seja informando sua possibilidade de fazê-lo, razão 

pela qual o processo foi extinto com fulcro no artigo 485, inciso II e III do 

Código de Processo Civil. Logo, não há qualquer omissão na sentença que 

extinguiu o feito, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

Verifico que, na verdade, os presentes embargos de declaração objetivam 

alterar o resultado do julgado, o que é inadmissível, devendo, portanto, ser 

perseguido mediante interposição de recurso próprio. Neste sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A 

MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os 

embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento 

pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 48 da 

Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão modificativa do julgado, como é 

o que pretende o embargante. 2.Mesmo quando interpostos para o fim de 

prequestionamento, a existência de omissão, contradição ou obscuridade 

permanece como requisito essencial dos embargos declaratórios. 

3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do CPC 

capazes de ensejar o reexame da causa, rejeito os embargos de 

declaração interpostos. 4.Embargos de declaração conhecidos e 

rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme 

regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda 

por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento 

Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 20140710295517, Orgão 

Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . Pág.: 436, Julgamento, 29 de 

Setembro de 2015 Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, 

inexistindo os citados vícios na decisão atacada, REJEITO os presentes 

embargos declaratórios e mantenho a r. sentença na íntegra. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001280-30.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO VEZIGNAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001280-30.2019.8.11.0005. REQUERENTE: TIAGO VEZIGNAZZI 

REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso em apreço a parte 

autora informa que há omissão e contradição no julgado, sustentando, em 

suma, que ao contrário do que afirmado na sentença o autor foi incluído 

nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que a assinatura constante 

no termo de acordo não garantia a legalidade das restrições impostas, 

uma vez que após a assinatura as parcelas foram adimplidas. A 

irresignação não prospera. Isto porque, os documentos que demonstram 

restrições em nome do autor, apontam restrições internas do Banco e não 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme alegado pelo 

embargante. Além disso, o autor assinou contrato/acordo que fazia 

menção que o Banco teria que retirar o nome do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito, após o pagamento, o que foi feito, mas não fez 

menção quanto a baixa de restrição interna, até porque tal medida se trata 

de mera liberalidade que compete ao Banco fazer ou não. Diante do 

exposto, verifica-se que o embargante requer a modificação do julgado, 

de modo que REJEITO os embargos e mantenho a r; sentença na íntegra. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-47.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

D S LEITE DROGARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STARKCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E INTERMEDIACAO DE 

NEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALERIA CRUZ OAB - SP138268 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001835-47.2019.8.11.0005. REQUERENTE: D S LEITE DROGARIA - ME 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 108 de 691



REQUERIDO: STARKCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E 

INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Vistos etc. Dispenso o relatório em 

razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Cuida-se de ação de cobrança de proposta por Daniele Silva Leite e Caio 

Cesar Mendes Borges LTDA (Drogaria Mega Popular) em face de 

STARKCARD – Administradora de convênios e intermediação de negócios 

LTDA, no valor de R$ 4.627,91 (quatro mil seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e um centavos). Analisando os autos, verifico que a parte 

reclamada não apresentou contestação, razão pela qual decreto a sua 

revelia, nos termos do artigo 344 do CPC. Posto isso, diante da presunção 

de veracidade das alegações constantes da inicial, bem como da 

inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo que 

coloque em dúvida o direito da parte reclamante, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do valor 

de R$ 4.627,91 (quatro mil seiscentos e vinte e sete reais e noventa e um 

centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir da do vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação. Desta forma, declaro extinto o processo 

com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, a teor do que dispõe o art. 55, parte 

inicial, da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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: 1001958-45.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PATRICIA GUIOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001958-45.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ANDREIA PATRICIA GUIOTI 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova, 

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. Sustenta a 

parte reclamante, em resumo, que é cliente do banco requerido, no qual 

contratou um consórcio e adimpliu integralmente o valor devido. Narra que 

após análise do saldo devedor, apurou-se valor inferior àquele 

discriminado ordinariamente, de forma que foram emitidos os respectivos 

boletos pelo banco requerido e regularmente adimplidos pela requerente. 

Contudo, alega que foi surpreendida com a inscrição indevida de seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito realizada pela ré, face ao 

referido contrato de consórcio já quitado, razão pela qual pugna pela 

respectiva indenização por danos morais decorrentes da indevida 

inscrição, declaração de inexistência da dívida, bem como pela não 

aplicação da súmula 385 do STJ, sob o fundamento de que as inscrições 

pré-existentes em seu nome já estão sendo discutidas em juízo. Por sua 

vez, a reclamada suscitou questão preliminar, alegando que o último 

pagamento realizado pela parte autora fora no dia 09/11/2017, e que não 

consta o pagamento realizado no dia 10/11/2019, que se refere a data do 

vencimento da negativação objeto dos autos, sustentando que a mesma é 

devida e pugnando pela improcedência da ação. Rejeito a preliminar de 

indevida concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque basta a 

declaração de hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada 

afastar a presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a 

parte goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não 

foi feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a legalidade da inscrição em 

questão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova, ônus que não se desincumbiu. Dos autos, 

verifica-se através do extrato da cota adquirida pela parte autora, juntado 

pela parte ré ao id. 27305463 - pág. 1/2, que o contrato de consórcio em 

questão possuía 65 (sessenta e cinco) parcelas para pagamento, sendo 

que o débito inscrito pela ré é referente a parcela de número 65. 

Constata-se, ainda, que referida parcela de n.° 65 possuía vencimento em 

10/11/2017, conforme extrato juntado pelo autor ao id. 25286672 - Pág. 2. 

Verifica-se, também, que o extrato juntado pelo autor foi impresso (e muito 

provavelmente emitido) em 16.08.2019, às 11:15:58, e no mesmo consta 

que a parcela de n° 65, inscrita pela ré, estava pendente de pagamento. 

Contudo, em análise ao extrato juntado pela ré (id. 27305463 - pág.1/ 2), 

impresso (e muito provavelmente emitido) em 09.12.2019, às 18:34:55, 

consta que a parcela de n. 65 foi quitada em 19/08/2019. Portanto, o fato é 

que muito embora a parte requerida sustente a inexistência de pagamento 

do débito objeto da inscrição creditícia, verifica-se que o extrato que fora 

juntado por ela própria indica que houve pagamento em 19/08/2019. Logo, 

restando comprovado o pagamento do débito inscrito pela ré, a parte 

autora faz jus, portanto, ao pleito de declaração de inexistência do débito. 

Entretanto, o que se vislumbra das provas carreadas aos autos é que a 

parte autora pagou referido débito quase dois anos após seu vencimento, 

dia 19/08/2019, posto que o débito venceu em 10/11/2017, sendo certo 

que os extratos emitidos pela parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito são datados de 20/08/2019, ou seja, apenas 02 dias após o 

pagamento da dívida . De acordo com a súmula 548 do STJ, o credor 

possui o prazo de 05 dias úteis, a partir do pagamento do débito, para 

realizar a exclusão do registro da dívida, senão vejamos: “Incumbe ao 

credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro 

de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo 

pagamento do débito”. O fato é que através do documento de id. 27025411 

- pág. 23, a requerida comprovou que baixa da restrição em questão 

ocorreu em 21/08/2019, portanto, dentro do prazo legal de 05 dias úteis, 

posto que as provas dos autos comprovam pagamento em 19/08/2019. 

Desta forma, considerando que não houve manutenção indevida da 

restrição em comento, não há que se falar em ato ilícito cometido pela 

parte requerida, que agiu no exercício regular de direito, sendo 

improcedente a ação no que tange ao pedido de indenização por danos 

morais. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial com fulcro no artigo 487, I do CPC para: DECLARAR a inexistência 

do débito objeto da ação. Julgo improcedente o pedido de danos morais. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários nessa fase 

(art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000579-06.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000579-06.2018.8.11.0005. EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, EXEQUENTE: CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permite o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Decido. Trata-se de cumprimento de sentença em que houve 

tentativa de bloqueio pelo sistema BACENJUD e busca de veículos 

passíveis de penhora pelo sistema RENAJUD, restando ambas tentativas 

infrutíferas. Assim, intimada para indicar bens passíveis de penhora a 
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parte exequente requereu o arquivamento dos autos. Contudo, não existe 

o arquivamento provisório ou temporário dos processos no sistema dos 

Juizados Especiais, haja vista a ausência de previsão legal. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. 

PORTARIA CONJUNTA 73/2010 E PROVIMENTO DA CORREGEDORIA 

09/2010. INAPLICABILIDADE NO RITO SUMARÍSSIMO. AUSÊNCIA DE BENS. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART. 53, § 4º, LEI 9.099/95). PROBABILIDADE 

DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Processo executivo em que 

não foram localizados bens penhoráveis, levando à aplicação do art. 53, § 

4º, da Lei 9.099/95. Ausência de previsão legal para arquivamento 

provisório quando não encontrados bens penhoráveis. 2. Não aplicação 

da Portaria Conjunta n. 72/2010 e Provimento da Corregedoria n. 09/2010 

ao rito sumaríssimo dos Juizados, que possuem princípios e regras 

específicas. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 

07168681620188070000 DF 0716868-16.2018.8.07.0000, Relator: 

ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 07/11/2018, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 12/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de arquivamento provisório, e JULGO 

EXTINTO o processo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 em 

razão da inexistência de bens penhoráveis. Sem custas, nem honorários 

advocatícios por serem incabíveis na sentença de primeiro grau (Lei 

9.099/95, art. 55, primeira parte). Sem prejuízo, DEFIRO, desde já, caso 

requerido, o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, e ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC e SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do 

FONAJE de 2009). Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010460-24.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010460-24.2014.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO 

FERREIRA SANTOS REQUERIDO: NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA Vistos etc. Trata-se de fase de execução de título 

judicial/cumprimento de sentença em face de Neon Distribuidora de 

Produtos eletrônicos LTDA. A empresa executada decretou falência, 

conforme informação prestada pela própria exequente. Assim, 

considerando que o Juiz universal da falência é quem é competente para 

conhecer todas as ações sobre bens e negócios do falido, não há outro 

caminho senão a extinção deste feito. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a presente 

execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, determino a 

EXTINÇÃO do presente feito, o que faço com fulcro no artigo 51, inciso IV 

da Lei 9.099/95, devendo o credor habilitar seu crédito junto ao juízo da 

recuperação. Fica desde já autorizada a expedição de certidão de crédito 

ao credor, caso seja requerido. Intimem-se as partes, arquivando-se os 

autos em seguida. Sem custas e sem honorários advocatícios. Expeça-se 

o necessário P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema José Mauro 

Nagib Jorge Juiz De Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010714-65.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO JEOVANE DEPRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORIO JEOVANE DEPRA OAB - MT23962/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJALMA OLIVEIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010714-65.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: VITORIO JEOVANE DEPRA 

EXECUTADO: DEJALMA OLIVEIRA DE CARVALHO Vistos, etc. Em análise 

dos autos, verifica-se que a parte exequente tentou por diversas vezes 

localizar bens em nome da parte executada para tentar receber seu 

crédito, todas sem êxito. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, 

com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 em razão da inexistência 

de bens penhoráveis. Sem custas, nem honorários advocatícios por 

serem incabíveis na sentença de primeiro grau (Lei 9.099/95, art. 55, 

primeira parte). DEFIRO, desde já, caso requerido, a expedição de certidão 

de crédito, conforme Enunciado nº. 75 do FONAJE, bem como a inclusão 

do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 

782, § 3º e § 4º, do CPC. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

baixas e anotações necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002232-09.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ADRIEL FARALOSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002232-09.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LUCAS ADRIEL FARALOSSO 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos. Dispenso o relatório em 

razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, 

mesmo ciente da audiência de conciliação, a parte reclamante não se 

dignou em comparecer àquela assentada e nem apresentar qualquer 

justificativa, razão pela qual a extinção anômala da demanda é medida de 

rigor. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, 

da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 

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: 1001621-56.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SCHNEIDER SOARES (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))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001621-56.2019.8.11.0005. REQUERENTE: BEATRIZ SCHNEIDER 

SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em razão do 

permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, mesmo 

ciente da audiência de conciliação, a parte reclamante não se dignou em 

comparecer àquela assentada e nem apresentar qualquer justificativa, 

razão pela qual a extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, 
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diante da contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei 

n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo. Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 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: 1001622-41.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SCHNEIDER SOARES (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))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001622-41.2019.8.11.0005. REQUERENTE: BEATRIZ SCHNEIDER 

SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em razão do 

permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, mesmo 

ciente da audiência de conciliação, a parte reclamante não se dignou em 

comparecer àquela assentada e nem apresentar qualquer justificativa, 

razão pela qual a extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, 

diante da contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei 

n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo. P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010892-82.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TERCIO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TV DIAMANTE (EXECUTADO)

MARCIO MENDES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

WENDER DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010892-82.2010.8.11.0005. EXEQUENTE: LUIZ TERCIO DE LIMA 

EXECUTADO: TV DIAMANTE, MARCIO MENDES Vistos etc. As partes 

peticionaram conjuntamente, noticiando a realização de acordo, 

requerendo a homologação do acordo e a suspensão do processo pelo 

prazo previsto para seu cumprimento. DECIDO. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes e nos termos do artigo 313, inciso II do CPC, 

SUSPENDO o presente feito até o decurso do prazo para o integral 

cumprimento do débito. AGUARDE-SE o prazo solicitado pelas partes. 

Após, INTIME-SE a parte autora para, em 05 dias, informar se a parte 

Requerida cumpriu o acordo, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de pagamento com a consequente extinção da presente 

execução e levantamento das penhoras eventualmente existentes. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-75.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOZANO (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001665-75.2019.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE LOZANO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos. Dispenso o relatório em razão do permissivo 

contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, mesmo ciente da 

audiência de conciliação, a parte reclamante não se dignou em 

comparecer àquela assentada e nem apresentar qualquer justificativa, 

razão pela qual a extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, 

diante da contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei 

n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo. Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 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: 1001189-37.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SALES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001189-37.2019.8.11.0005. REQUERENTE: GILSON SALES DE BRITO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento. 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. A parte reclamante 

ingressou com a presente ação de indenização por danos morais e 

patrimoniais, sustentando, em síntese, que após uma suposta oscilação de 

energia em sua residência, ocorrida em 06/02/2019, sua geladeira deixou 

de funcionar. Sustenta ainda que foi tratado com total descaso por parte 

da empresa ré quando foi solicitar o ressarcimento pelo dano que alega ter 

sofrido. Requer assim, indenização por danos morais e materiais 

causados, respectivamente, pelo descaso que a empresa teve e pelo 

dano causado a seu refrigerador. Por sua vez, a requerida suscitou 

matéria preliminar, e no mérito alegou a ausência de comprovação de 

oscilação ou sobrecarga de energia elétrica na data citada na inicial. 

Inicialmente rejeito a preliminar de incompetência do 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 meritória. Pois bem. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a inexistência 

de falha na prestação do serviço. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar que sua conduta não originou a queima da geladeira 

da parte autora por interrupção da energia, ônus que não se desincumbiu, 

posto que apesar de ter juntado telas sistêmicas onde não é informada 

perturbação na unidade consumidora, não comprovou ser de 

responsabilidade exclusiva da parte autora a oscilação de energia. É 

necessário lembrar que as empresas prestadoras de serviços públicos, 

como é o caso das fornecedoras de energia elétrica, possuem 
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responsabilidade objetiva. Portanto, é dever da empresa arcar com os 

danos causados ao seu cliente independente de culpa, conforme 

disposição constitucional. Diz o artigo 37, §6º, da Constituição Federal: § 

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. Em disposição 

infraconstitucional, nota-se que a responsabilidade objetiva da empresa 

prestadora de serviço público está claramente positivada no artigo 25 da 

Lei das Concessões, a saber: Art. 25. Incumbe à concessionária a 

execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os 

prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, 

sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue 

essa responsabilidade. O Código de Defesa do Consumidor também 

aborda o tema conforme inteligência do artigo 14 que diz: 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. Além do mais, o 

requerente disponibilizou seu eletrodoméstico para que fosse feito o 

orçamento, conforme fora pedido pela requerida, tendo juntado aos autos 

os orçamentos (ID 22574898). Apesar de a parte reclamante, 

insistentemente, ter solicitado a reparação pelo conserto da geladeira 

perante a requerida, esta não solucionou o problema, indeferindo os 

pedidos administrativos (ID 25354212). Resta claro o dever da requerida 

de indenizar seus clientes pelos danos materiais causados. Quanto ao 

descaso da empresa com o cliente, ficou demonstrada a desídia com o 

Senhor Gilson, fazendo-o esperar meses para que tenha uma reposta 

sobre seu pedido de reparação dos danos causados pela requerida. Bem 

por isso, faz jus o requerente, além da indenização por danos materiais, 

ao pleito de indenização por danos morais. 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. De acordo com as explicações 

acima, arbitro a verba a título de dano moral em R$ 10.390,00 (dez mil 

trezentos e noventa). Ante o exposto, acolho a pretensão deduzida na 

inicial, e JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte reclamante para: a) 

CONDENAR a requerida a pagar o valor de R$ 800,00, devido por danos 

materiais experimentados pela parte autora, devendo o valor ser 

atualizado monetariamente pelo INPC a contar do evento danoso, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 10.390,00, 

a titulo de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento 

danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento. Defiro os benefícios de justiça gratuita. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, nesta fase, em razão do disposto 

no artigo 55, da Lei n.º 9.099/95. Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Diamantino, data registada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000176-37.2018.8.11.0005

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:

POLIANA CARMO DE LIMA NATALINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000176-37.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS EXECUTADO: POLIANA 

CARMO DE LIMA NATALINO Vistos, etc. Em análise dos autos, verifica-se 

que a parte exequente tentou por diversas vezes localizar bens em nome 

da parte executada para tentar receber seu crédito, inclusive, houve 

tentativa de bloqueio via sistema BACENJUD bem como busca pelo sistema 

RENAJUD, todas sem êxito. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 em razão da 

inexistência de bens penhoráveis. Sem custas, nem honorários 

advocatícios por serem incabíveis na sentença de primeiro grau (Lei 

9.099/95, art. 55, primeira parte). DEFIRO, desde já, caso requerido, a 

expedição de certidão de crédito, conforme Enunciado nº. 75 do FONAJE, 

bem como a inclusão do nome da executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC. Consigno, 

ainda, que o relatório extraído do sistema INFOJUD se encontra arquivado 

na Secretaria deste Juízo, em virtude do sigilo, conforme orientação 

constante na Seção 17, art. 477 da CNGC. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001385-07.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR CAJU CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT23426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001385-07.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ARTUR CAJU CARDOSO 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. 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. Narra a parte requerente, em síntese, que em 29/08/2018, realizou 

junto a ré um contrato de serviços de turismo, no valor de R$ 1.529,26, 

parcelado em 8 vezes. No entanto, entrou em contato com a Requerida em 

lapso temporal inferior a 7 (sete) dias da assinatura do contrato e informou 

sua desistência, bem como solicitou o cancelamento do mesmo. Aduz que 

a requerida dificultou o cancelamento, solicitando os documentos e pedido 

de desistência, originais, via correios, tendo o autor informado que 

necessitava do cancelamento com urgência, e que gostaria de realizar o 

cancelamento da mesma forma em que ocorreu a contratação, via cópias 

digitalizadas. Assim, informa que não realizou os pagamentos das futuras 

parcelas, confiando na efetivação do cancelamento do contrato, mas que 

em janeiro/ 2019 a ré solicitou os comprovantes de pagamentos de 

Dezembro e de Janeiro, ocasião em que informou o não pagamento, 

devido o cancelamento do contrato poucos dias após sua assinatura. 

Afirma que nesta oportunidade reiterou o pedido de cancelamento, mas 

que a ré impôs novamente as mesmas exigências, e informou a existência 

de multas de hotel e aéreo, o que restou impugnado pelo autor. Assim, 

aduz que não obstante o pedido de cancelamento dentro do prazo legal, 

seu nome foi inscrito pela ré nos órgãos de proteção ao crédito, razão 

pela qual pugna por sua condenação em indenização por danos morais 

decorrente da inscrição que alega ser indevida. Por sua vez, a requerida 

alega que o autor cancelou o pacote turístico adquirido junto a CVC, no 

entanto, ao cancelá-lo, deixou de adimplir as multas de cancelamento que 

são aplicadas em razão da rescisão contratual, das quais o autor tinha 
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conhecimento quando da assinatura do pacote. Sustenta, assim, que os 

valores cobrados estão totalmente em consonância ao pactuado entre as 

partes, não havendo que se falar em cobrança abusiva ou ilegal, 

pugnando pela improcedência da ação. Pois bem. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

análise do contexto probatório, verifico que o reclamante, apesar de sua 

hipossuficiência, não apresentou nenhuma prova visando comprovar a 

data do efetivo pedido de cancelamento do contrato junto a ré, apenas 

alegando que foi dentro do prazo legal. O autor não trouxe aos autos o 

contrato de intermediação de serviços de turismo em questão, não indicou 

sequer um protocolo de ligação realizada junto a reclamada, não juntou 

sequer eventual e-mail de pedido de cancelamento, ou qualquer outra 

prova que demonstrasse, minimamente, os fatos alegados em sua inicial. É 

de se anotar que o único documento juntado pelo autor é um extrato da 

suposta negativação indevida realizada pela ré, por meio do qual sequer é 

possível verificar a veracidade da restrição, uma vez que o documento tão 

somente indica o nome da ré, valor e número do contrato. Não há 

indicação de qualquer dado pessoal do autor, a comprovar tratar-se de 

negativação realizada em seu nome. E, apesar de tal observação ter sido 

feita pelo Juízo por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de tutela 

antecipada nos autos, o autor não promoveu qualquer diligência a fim de 

instruir o feito com melhores elementos probatórios. O fato é que muito 

embora se trate de relação de consumo e de responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, o consumidor não está isento de produzir a prova 

mínima do fato constitutivo de seu direito, sendo certo que o autor não 

trouxe nada aos autos que pudesse comprovar quaisquer de suas 

alegações, de forma que diante da inexistência mínima de indício do direito 

alegado a demanda não merece procedência. Posto isso, julgo 

improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001786-06.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001786-06.2019.8.11.0005. AUTOR(A): MARCOS PEREIRA DA SILVA 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova, 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. Sustenta a parte reclamante, em resumo, 

que é consumidor dos serviços da reclamada no tocante ao fornecimento 

de energia elétrica, sendo possuidor da Unidade Consumidora nº 

6-893610-6. Narra que em setembro/2019 recebeu a conta de energia no 

valor de R$ 912,59, com vencimento para 24/09/2019, que foi paga em 

07/10/2019, com 13 dias após o vencimento. Contudo, não obstante o 

pagamento intempestivo, a requerida inseriu seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito em 11/10/2019, e manteve seu nome nos cadastros 

do SERASA mesmo após o decurso do prazo legal de 5 dias úteis para 

baixa do registro, que expirou em 14/10/2019, posto que realizada 

consulta no SCPC em 15/10/2019, constatou que a restrição permanecia. 

Alega que em razão da manutenção lhe fora negado uma solicitação de 

um empréstimo no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), razão pela qual 

pugna pela indenização por danos morais decorrentes da manutenção da 

inscrição, bem como dano material no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

correspondente ao valor do empréstimo que lhe fora recusado, em razão 

da manutenção da restrição. Por sua vez, a reclamada suscitou questão 

preliminar, e no mérito alega, em síntese, que apesar da autora alegar que 

não possui débitos em aberto, há fatura(s) pendente(s) na UC do qual é 

titular, sendo a parte requerente responsável pelas faturas de energia 

elétrica pelas quais foi negativado, e que ante a inocorrência de ato ilícito, 

pugna pela improcedência da ação. Rejeito a preliminar de juntada do 

extrato original da negativação expedida pelos órgãos de proteção ao 

crédito, uma vez que além de a autora ter apresentado extrato de consulta 

de site credenciado ao SPC/Serasa, a ré não apresentou qualquer prova 

que aponte a inexistência da negativação em nome da promovente em 

virtude da dívida narrada na peça inicial. Julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a legalidade da inscrição em questão, incumbência que lhe 

seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova, 

ônus que não se desincumbiu. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar que houve licitude na manutenção do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção, o que não se verifica dos autos. 

Verifica-se que o débito de R$ 912,59, inscrito no SPC/SERASA pela ré em 

desfavor da parte autora , foi quitado em 07/10/2019, ou seja, 13 dias 

após o vencimento. Contudo, não obstante o pagamento intempestivo, 

ressai dos autos que a parte autora permaneceu com o seu nome 

negativado até 15/10/2019, conforme extrato de negativação juntado pela 

autora. Portanto, por tempo superior ao que dispõe a Súmula n. 548, do 

STJ, senão vejamos: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida 

em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias 

úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. Partindo desse 

contexto, observo que a manutenção da restrição do nome da parte 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, restando 

configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam serem 

presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto o nexo causal 

entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pela reclamante. A 

propósito, em se tratando de dano moral, como é o caso judicializado, o 

evento moralmente danoso é presumido, restando imperativo o dever de 

indenizar, conforme orientação do STJ: “A concepção atual da doutrina 

orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do 

dano moral opera-se por força do simples fato da violação (danum in re 

ipsa)” (STJ - 4ª T. - REsp. 23.575, rel. Min. César Asfor Rocha, julg. 

09-6-97, RSTJ 98/270 - Apud Rui Stoco, obra cit., pág. 722). Além disso, 

não é demais enfatizar que, conforme se vê dos autos, deve-se ocorrer a 

inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o 

que somente sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial 

ante a inércia da parte reclamada. Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte 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. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, decorrente 

da manutenção indevida do nome/CPF da autora no cadastro de proteção 

ao crédito na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que guarda 

correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a 

julgamento, levando-se em consideração ainda que as provas dos autos 

demonstram que foi apenas um dia de manutenção indevida após o 

decurso do prazo legal para retirada da restrição, bem como o fato de que 

a requerida comprovou nos autos que a parte autora é contumaz no 

pagamento de suas faturas após o prazo de vencimento. Entretanto, com 

relação ao pedido de dano material no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 
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reais), correspondente ao valor do empréstimo que foi negado ao autor em 

razão da manutenção da restrição, concluo pela improcedência, uma vez 

que o autor não sofreu prejuízo de ordem material e/ou não descreveu 

com clareza em que consiste o dano. É que dano material é todo prejuízo 

efetivamente experimentado (dano emergente), quanto no que deixou de 

ganhar (lucros cessantes). Com efeito, no presente caso evidente que um 

empréstimo não concedido não é o valor do dano sofrido, uma vez que 

empréstimo é divida e será paga em algum momento. Por outro lado, não 

fica clara a relação de causa e efeito entre a inscrição e a não aprovação 

do empréstimo, mesmo porque, como dito, a inscrição indevida perdurou 

por seis dias. Assim, improcede tal pedido. Diante do exposto, ratifico a 

tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

com fulcro no artigo 487, I do CPC para: CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do 

evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização 

por danos materiais. Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000631-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. S. K. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a Senhora Simone Manoela Schuster Konzen, por meio de sua 

advogada constituída, para comparecer no CÍRCULO DE PAZ a ser 

realizado no dia 04/03/2020 às 13h:30 min na sala dos agentes da 

infância, acompanhada de seu atual companheiro e da avó materna das 

crianças Pedro e Isabelly, Senhora Inês Schuster e a tia das crianças 

Roberta ou outra pessoa que conheça a questão vivida pela parte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000631-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. S. K. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a Senhor Fábio Sergio da Silva Costa, por meio de seu advogado 

constituído, para comparecer no CÍRCULO DE PAZ a ser realizado no dia 

04/03/2020 às 13h:30 min na sala dos agentes da infância, acompanhado 

de sua atual companheira e dos avós paternos da crianças Pedro e 

Isabelly, caso residam na cidade e conheçam a rotina das crianças ou 

outra pessoa que conheça a questão vivida pela parte.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001281-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001281-16.2019.8.11.0037.s 

REQUERENTE: JOCEMAR DA ROSA REQUERIDO: ALESSANDRA 

MASSOCO Vistos etc. Considerando os indícios de alienação parental 

constatados pela equipe do Juízo, determino que os agentes de infância e 

juventude, qualificados como mediadores e facilitadores atuem junto às 

partes, orientando e advertindo-as, bem como buscando ajustar conforme 

suas possibilidades o direito de visitas da genitora. Junte-se relatório no 

prazo de vinte dias. Encaminhe-se o caso ao CEJUSC para realização de 

Círculo de Paz. Com o relatório, venham os autos conclusos pra deliberar 

acerca do pedido liminar que se encontra pendente. Sem prejuízo, 

intime-se a autora para, querendo, impugnar a contestação e contestar a 

reconvenção. Contestando a reconvenção, intime-se o requerido para 

impugná-la. Por fim, por medida de economia e celeridade, dando 

seguimento ao feito, desde já, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 15/10/2020 às 14h00min. Intimem-se as partes com as 

advertências cabíveis. Fixo o prazo de dez dias para as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir. Intimem-se. Dê-se 

ciência. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28/01/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001281-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar o Senhor Jocemar da Rosa, por meio de seu advogado constituído, 

para comparecer no CÍRCULO DE PAZ a ser realizado no dia 18/03/2020 

às 13h:30 min na sala dos agentes da infância, acompanhado de sua atual 

companheira e dos avós paternos da criança ou outra pessoa que 

conheça a questão vivida pela parte.

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

Processo Número: 1006846-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. C. (RECONVINTE)

M. D. C. S. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA CAETANO OAB - MT23382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. O. (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 27/04/2020 às 08h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 29 de janeiro de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007240-65.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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H. A. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, por meio de seu advogado constituído DOUTOR 

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB/MT 10944A, para que junte aos 

autos a guia e o comprovante de pagameto da diligência do Oficial de 

Justiça para citação da requerida.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007475-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA PEREIRA NUNES OAB - MT25043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. A. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 27/04/2020 às 14h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 29 de janeiro de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007485-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. (REQUERENTE)

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))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 30/04/2020 às 15h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 29 de janeiro de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 31954 Nr: 199-55.2005.811.0037

 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: Luiz Carlos Ruaro, SANDRA ISABEL RUARO 

HORMERCHER., Luiz Carlos Ruaro, ROSANGELA RUARO, THAJANA 

GALIASSI RUARO, GUILHERME DONDÉ RUARO, ADRIANA DONDÉ 

RUARO, ANA CARLA RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DELFI RUARO - ESPÓLIO, ERNESTO 

RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, CLEYTON APARECIDO CAPARROS MORENO - 

OAB:MT/10.016, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, 

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME - OAB:MT 10.774-A, JOÃO 

OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, Luiz Carlos Rezende - OAB:, 

REJANES DELI ZEN VISNIESKI - OAB:MT/4927B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Vistos. Ante o exposto, homologo o acordo entabulado entre o 

inventariante e o credor José Ravanello, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, extinguindo-se, assim os autos de Código n.º 109668. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Concedo ao inventariante o prazo de 15 dias para apresentação do 

comprovante de quitação da dívida do credor Vilmar Amadeu Soldera, bem 

como para comprovar a quitação do débito de fls. 78 e se manifestar 

sobre os débitos fiscais de f. 167/168 e 194/195 e trabalhistas (f. 18 e 24 

dos autos 69623).

Defiro a juntada dos documentos apresentados pelo inventariante em 

audiência constando o rol atualizado de dívidas, com os valores 

atualizados dos débitos e respectivos credores.

Quanto ao pedido realizado nesta solenidade para alienação do imóvel 

urbano para quitação de dívidas intimem-se os demais herdeiros, através 

de seus advogados devidamente constituídos, e pessoalmente aqueles 

que se encontram desassistidos de representação processual nos autos, 

para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

Para análise sobre o pedido de alienação postulado nesta audiência, 

determino seja juntado aos autos concordância das herdeiras e a 

matrícula do imóvel livre de ônus, no prazo de 30 (trinta) dias.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 02/04/2020, às 

14h00min. intimem-se os herdeiros, consignando que na eventualidade de 

não comparecimento ao ato designado deverão manifestar-se sobre o 

pedido de alienação do imóvel urbano nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 LIDIANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO PAMPADO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 200091 Nr: 8528-36.2017.811.0037

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA MEYER REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - 

OAB:12.1255-B/MT, EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO - 

OAB:MT/ 9581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 Ação de Exigir Contas n.º 8528-36.2017.811.0037

Código n.º 200091.

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Exigir contas ajuizada por Sônia Meyer Reis em face 

de José Carlos Meyer em que postula a prestação de contas do requerido 

no exercício do múnus de curador provisório de seu genitor, Sr. Carlos 

Meyer.

Citado, o requerido apresentou contestação às f. 67/71 e os documentos 

para prestação de contas (f. 72/2.404), como exigido pela autora.

Impugnação à contestação às f. 2.406/2.409.

Instado, o Ministério Público manifestou pela procedência da ação, tendo 

em vista a não observância do disposto no artigo 551, do CPC pelo 

requerido, pugnando, assim pela intimação do réu para o aditamento da 

prestação de contas nos moldes legais.

À f. 2.412 a autora pugna pela desistência da ação, tendo o requerido se 

manifestado favoravelmente ao pedido (f. 2.413).
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É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Diante da manifestação da autora à f. 2.412, e da concordância do 

requerido, defiro o pedido da requerente, de modo que homologo a 

desistência da ação e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 485, VII, §4º, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e 

aos honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor da 

causa atualizado, cuja exigibilidade está suspensa pelo período de até 05 

(cinco) anos, por força do disposto no artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de praxe.

Publicada e registrada no Sistema Apolo.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 145538 Nr: 2325-29.2015.811.0037

 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: JOSÉ CARLOS MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA MEYER REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVES VANDERLEI 

EICKHOFF - OAB:12.1255-B/MT

 Ante o exposto, à luz das provas produzidas neste feito e nos autos 

Código 139051, e o manifesto desinteresse da autora quanto ao exercício 

da curatela, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a decisão de f. 134/136, que 

concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, e, com fundamento no 

artigo 755, §1º, do Código de Processo Civil e artigo 1.775 do Código Civil, 

nomear como curador definitivo do interditado Carlos Meyer o requerente, 

Sr. José Carlos Meyer, consignando as advertência legais quanto ao 

deveres daquele que exerce tal múnus.Expeça-se Termo de Curatela 

definitivo.Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, procedendo às baixas necessárias. Publicada e 

registrada no sistema Apolo.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Primavera do Leste/MT, 28 de 

janeiro de 2020.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 237254 Nr: 7803-76.2019.811.0037

 AÇÃO: Homologação da Transação Extrajudicial->Procedimentos 

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 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPS, AFP, VS, RMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA MORAES DOS 

SANTOS TANNURE - OAB:12975-B, MARIA APARECIDA SALES DOS 

SANTOS FERNANDES - OAB:MT 25953/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologação de Acordo n.º 7803-76.2019.811.0037

Código n.º 237254.

Vistos, etc.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 

celebrada entre as partes cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta sentença.

Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Expeça-se Autorização de Viagem para a menor viajar ao exterior 

acompanhada do tio materno Jefferson Gregório Peres.

Isento de custas pela gratuidade da justiça.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT, 28 de janeiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139051 Nr: 9712-32.2014.811.0037

 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: SÔNIA MEYER REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - 

OAB:12.1255-B/MT, EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO - 

OAB:MT/ 9581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Ante o exposto, à luz das provas produzidas neste feito e nos autos 

Código 145538, e o manifesto desinteresse da autora quanto ao pedido de 

retroação dos efeitos da interdição para o ano de 2010, em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Carlos Meyer, 

declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de 

acordo com o art. 4º, inc. III, do Código Civil, nomeando como seu curador 

o Sr. José Carlos Meyer, para a prática de todos os atos civis da vida do 

interditando (art. 755, do CPC). Expeça-se Termo de Curatela.Inscreva-se 

a presente sentença de interdição no Cartório de Registro Civil competente 

e publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, 

observando-se as disposições do art. 755, §3º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, procedendo às baixas necessárias. Publicada e 

registrada no sistema Apolo.Sem custas.Intimem-se. Cumpra-se, servindo 

cópia da presente como mandado/ofício.Primavera do Leste/MT, 28 de 

janeiro de 2020.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103831 Nr: 2769-04.2011.811.0037

 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: ELIANE ROSA DA SILVA JANZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODOR JANZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES 

FONTANA - OAB:13629 - MT, FRANCIELLA TROMBETTA CADORE - 

OAB:MT 11.298, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES 

- OAB:MT/ 8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298

 Considerando que a intimação da inventariante restou infrutífera, INTIMO 

seus procuradores, para comparecerem acompanhados da inventariante, 

na audiencia designada para o dia 06/02/2020, às 15:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167527 Nr: 3946-27.2016.811.0037

 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: CARLETE ADELINO DE ARAUJO SOUZA, SIMONE 

ANICIO GANDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALSON DE SOUZA SILVA, LEONARDO IURI 

ANICIO GANDRA DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiydiney Pinheiro Coelho - 

OAB:109863 MG, Jeremias Ferreira Dias - OAB:135135 MG

 Considerando que a intimação pessoal da inventariante restou infrutífera, 

conforme certidão de p. 264, INTIMO os procuradores para comparecem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 116 de 691



acompanhados da inventariante, na audiencia designada para o dia 

06/02/2020, às 15horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167527 Nr: 3946-27.2016.811.0037

 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: CARLETE ADELINO DE ARAUJO SOUZA, SIMONE 

ANICIO GANDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALSON DE SOUZA SILVA, LEONARDO IURI 

ANICIO GANDRA DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiydiney Pinheiro Coelho - 

OAB:109863 MG, Jeremias Ferreira Dias - OAB:135135 MG

 Considerando que não houve a publicação para a parte requerida, 

impulsiono os autos para publicar a decisão de p. 231, tão somente para o 

requerido LEONARDO IURI A. G. DE S. SILVA, na pessoa dos advogados 

CLEYDINEY PINHEIRO COELHO e JEREMIAS FERREIRA DIAS, a seguir 

transcrita:"Vistos etc.Procedo neste ato à consulta de veículos em nome 

do de cujus ao Renajud, vez que além do Bacenjud, tal providência 

também foi solicitada na contestação de f. 86/88.

Oficie-se à CEF solicitando informações se há valores de FGTS em nome 

do de cujus a serem levantados.Não havendo valores mais, defiro o 

pedido formulado para encerramento da conta, na impugnação à 

contestação, a fim de não incidir despesas cm a manutenção da 

conta.Sem prejuízo, a fim de possibilitar a solução pacífica e consensual 

da presente demanda, designo audiência de conciliação para o dia 

06/02/2020 às 15h00min.Intime-se todos, reforçando a intimação via 

contato telefônico para que todos estejam presentes.Ciência ao Ministério 

Público.Certifique a secretaria quanto à expedição, deferida à f. 205, e 

resposta da Imobiliária Buritis nos autos.

Intime-se pessoalmente a inventariante para conferir prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 dias.Em seguida, conclusos.Cumpra-se.Primavera do 

Leste/MT, 02/10/2019.Lidiane de Almeida Anastácio Pampado-Juíza de 

Direito

Decisão

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

Processo Número: 1000592-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO CESAR RODRIGUES TOSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RENATA TOSTA (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000592-40.2017.8.11.0037.s 

AUTOR(A): RODOLFO CESAR RODRIGUES TOSTA REU: JESSICA 

RENATA TOSTA Vistos etc. Considerando que a requerida, devidamente 

citada (ID Num. 16539316 - Pág. 1), não contestou a ação, nos termos da 

Lei de Alimentos, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 08/10/2020 às 15h45min. Intimem-se as partes com as 

advertências da Lei de Alimentos (o não comparecimento do autor 

ensejará o arquivamento do processo e o não comparecimento do réu 

implicará em revelia). Fixo o prazo de dez dias para as partes arrolarem 

suas testemunhas. Intimem-se. Dê-se ciência. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 29/01/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000207-87.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDELZE APARECIDA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000207-87.2020.8.11.0037.s 

REQUERENTE: ROSANGELA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

NIDELZE APARECIDA PEREIRA Vistos etc. Recebo a inicial e defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

do CPC e da tramitação prioritária diante da idade da requerida (72 anos) 

(art. 1048, I do CPC). No tocante ao pedido de tutela de urgência para 

curatela provisória, verifico o preenchimento dos requisitos legais, 

consoante os documentos acostados à inicial. Segundo se verifica do 

atestado médico de ID Num. 28116923 - Pág. 2, lavrado pelo profissional 

que acompanhou o quadro de saúde de Nidelze, ela apresenta “(síndrome 

da deficiência congênita de iodo) = hipotireoidismo congênito, sem 

tratamento nos 5 primeiros anos de vida, acarretando o desenvolvimento 

de cretinismo (deficiência mental irreversível, causada pelo hipotireoidismo 

congênito não tratado à tempo) acompanhado de deficiências no 

desenvolvimento psicomotor, alterações no crescimento, alterações 

cutâneas, da estrutura óssea, baixa estatura, edema de mãos e face, e 

sinais neurológicos de comprometimento dos tratos piramidal e 

extrapiramidal, que no conjunto determinam incapacidade física e mental 

definitivos, sendo portanto necessário o acompanhamento permanente de 

cuidadores e tutores”. Ressalta a parte autora, irmã da requerida, que 

pretende representar Nidelze para requerer benefício junto ao INSS em 

razão do óbito recente da mãe (ID Num. 28116925 - Pág. 1). Desta forma, 

verifico a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito da autora e o perigo de dano caso a tutela de urgência concernente 

na nomeação de curador provisório não seja deferida. Assim, DEFIRO o 

pedido de antecipação da tutela e nomeio a autora Rosangela Maria 

Pereira de Oliveira como curadora provisória da requerida Nidelze 

Aparecida Pereira, a fim de poder assisti-la nos atos de natureza 

patrimonial e negocial, bem como representa-la junto ao INSS (art. 85, da 

Lei 13.146/2015). Intime-se a autora para prestar compromisso, no prazo 

de 05 (cinco) dias, expedindo-se o competente termo. Determino, ainda, a 

realização de estudo psicossocial junto à interditanda, na residência da 

autora, fixando prazo de 40 (quarenta) dias para juntada do relatório. Além 

disso, designo audiência de entrevista[1] para o dia 30/04/2020 às 

13h30min. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 752, § 1o, do CPC). 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 29/01/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito [1] Interdição. Necessidade de interrogatório do interditando. 

Somente em casos especiais, de pessoas gravemente excepcionais, 

inexiste qualquer sinal de risco de fraude, poder-se-á, no interesse do 

interditando, dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO 

NEGRÃO, “CPC e legislação processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, 

art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006068-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS SERAFIM EIRELI (REU)

A R EMPREENDIMENTOS MT LTDA (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001958-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ZORZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CARVALHO DO AMARANTE OAB - PR39558 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (REU)

 

Intimo a parte requerente para se mnaifestar sobre a correspondência de 

retornou - Id 28281251 - , requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004441-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IARA LUZIA ROETGER MANFRAO (AUTOR(A))

JOAO ALFEU MANFRAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PEDROSO OAB - DF47671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FILHO SANTANA BARBOSA (REU)

HELIO PEGO DE OLIVEIRA (REU)

JONAS ALVES LUZ (REU)

RONIVAN SANTANA BARBOSA (REU)

ELIAS JOSÉ DA SILVA (REU)

JOAO OLIVIO BARBOSA (REU)

 

Intimo a parte requerente para se mnaifestar sobre as correspondencias 

que retornaram sem exito na intimação, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004185-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELENA DA 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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004185-43.2018.8.11.0037. AUTOR(A): Gabriel Henrique da Silva REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. A parte 

autora atingiu a maioridade, circunstância que exige a regularização na 

representação da parte, mediante apresentação do instrumento de 

mandato outorgado ao causídico subscritor da petição inicial pela titular do 

direito material, razão porque suspendo o curso processual e determino a 

intimação do autor para saneamento do vício, em 15 (quinze) dias. 

Inexistindo regularização, no prazo legal, arquivem-se os autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 23 de janeiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000345-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NASCIMENTO FEITOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO FIGUEIRA CAVALCANTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VALDIRENE SOUZA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimo a parte requerida para se manifestar no prazo legal sobre os 

Embargos de Declaração juntados no Id 28199609.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003403-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUÍSA DA CUNHA FORTES (AUTOR(A))

LOIR DOS SANTOS FORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNEIDER MEDINA OAB - RS57082 (ADVOGADO(A))

HUGO ANTONIO DE BITENCOURT OAB - RS11763 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO GARCIA OAB - RS48940 (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DE FELIPPO JUNIOR OAB - RS78794 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (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 

1003403-36.2018.8.11.0037 (PJe) Ação Revisional de Honorários 

Advocatícios Requerente: Espólio de Loir dos Santos Fortes Requerido: 

André Luiz da Silva Araújo Vistos etc. O valor da causa deve observar a 

natureza da ação, conforme parâmetros estabelecidos pelo artigo 292, II, 

do Código de Processo Civil. Nesse sentido, ajuizada ação revisional de 

honorários advocatícios em que a parte pugna pela modificação do valor 

anteriormente pactuado, com indicação inicial da cifra de R$ 2.245.500,00 

(dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), deverá 

o valor atribuído à causa respeitar o dito montante, sob pena de afronta ao 

dispositivo legal. Sobreleva registrar, por oportuno, que a existência de 

pedido alternativo não retira a incidência do dispositivo respectivo (Agravo 

de Instrumento Nº 70055736102, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 

07/08/2013). Outrossim, é de se notar que a parte autora desenvolveu o 

raciocínio no bojo da inicial, com menção do valor estimado como correto, 

razão porque incompreensível a mensuração diversa qualificada como 

valor da causa na inicial (R$ 8.655,00). Isso posto, em observância ao 

permissivo legal, altero de ofício o valor da causa para aquele 

correspondente ao valor que se pretende modificar, ou seja, R$ 

2.245.500,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil e quinhentos 

reais). Definido isso, denota-se que após a declinação de competência 

pelo Juízo da Comarca de Palmeira das Missões (RS), e respectiva 

remessa dos autos, a parte autora deixou de recolher as custas 

processuais neste órgão, conforme certidão inclusa (Num.13353912). De 

proêmio, registro que o pedido de gratuidade deve ser indeferido, bem 

como revogada qualquer deliberação pelo recolhimento ao final da 

ultimação do inventário, ou mesmo ao final do processo, por ausência de 

previsão legal, uma vez que constatada a capacidade financeira da parte. 

Isso porque, conforme exposto na peça preambular, o descendente Marx 

Fortes, representando o Espólio de Loir dos Santos Fortes, negociou a 

venda de imóvel rural com preço redefinido em R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais), atribuindo honorários advocatícios ao causídico 

responsável pela transação na monta de R$ 2.245.500,00 (dois milhões, 

duzentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), circunstâncias que 

refletem, inexoravelmente, capacidade econômica. Como é cediço, o artigo 

5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. A declaração de pobreza e respectiva arguição estabelecem 

mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros 

elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo à 

parte interessada comprovar a condição de hipos-suficiência, sob pena 

de indeferimento ou revogação. No caso, afastada a presunção pelos 

indícios constantes nos autos, em especial pelos que denotam a condição 

financeira, a natureza do bem negociado, o valor negociado, o valor da 

causa e os honorários pactuados com advogado particular, não resta 

possível considerar a parte autora hipossuficiente. RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO 

ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDOI - O Código de Processo 

Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a 

alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência 

de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da benesse.II – Diante dos rendimentos do agravante, é 

plenamente possível o pagamento das custas processuais exigidas, de 

modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe. (AGRAVO 

DE INSTRUMENTO SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 
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DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS 

ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDOI - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita 

apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia 

conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das 

pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, 

apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir 

que efetue o pagamento das custas processuais.II - In casu, nada 

convence do contrário, pois, além da condição pessoa jurídica, a própria 

natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, 

pretendem por meio dos Embargos à Execução, manejado por ela, proveito 

econômico estimado em R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), de 

modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe. (AGRAVO 

DE INSTRUMENTO SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) 

Nesse contexto, não demonstrada a incapacidade financeira, indefiro o 

pedido de gratuidade processual e revogo a decisão que autorizou o 

recolhimento ao final. Intime-se a parte autora para que providencie o 

recolhimento das cus-tas judiciais conforme valor da causa retificado, no 

prazo de 15 (dez) dias, sob pena de extinção do processo. Intime-se a 

habilitante para comprovar a condição de herdeira, em 5 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento e exclusão eletrônica da petição (Num.22529100). 

Transcorrido o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 21 de novembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003459-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTHA CRUZ CIPPOLA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAIA DE FREITAS SOARES OAB - SP208638 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - 

ME (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003459-69.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SAMANTHA CRUZ CIPPOLA - 

EPP RÉU: SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS 

EIRELI - ME Vistos etc. Havendo prova escrita sem eficácia de título 

executivo, defiro a expedição de mandado de pagamento, concedendo ao 

réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa 

(CPC, art.701, caput) ciente de que, se cumprir o mandado no prazo, 

estará isento do pagamento das custas processuais (CPC, art.701, §1º). 

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, 

observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da sentença 

(CPC, art.701, §2º). Independentemente de prévia segurança do juízo, o 

réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput). Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 02 de dezembro 

de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003245-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

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:

APP CONFECCOES LTDA - ME (REU)

ADAIR SIDNEI APPELT (REU)

MARILZA CARDOSO APPELT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003245-15.2017.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO RÉU: ADAIR SIDNEI APPELT, MARILZA CARDOSO APPELT, 

APP CONFECCOES LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de ação monitória 

proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em 

face de ADAIR SIDNEI APPELT e MARILZA CARDOSO APPELT, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as 

partes transigiram, requerendo a extinção processual, nos termos do 

artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil (ID. 20688280) . 

Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Diante disso, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 02 de 

dezembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000196-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GARCIA NOGUEIRA OAB - MT0017244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LADISLAU LOPES (REQUERIDO)

DEVAIR JOSE MENDES FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo nº 1000196-63.2017.811.0037 

(PJe) Ação Cautelar Inominada Requerente: Joaquim Oliveira Silva 

Requeridos: Ricardo Ladislau Lopes e Outros Vistos etc. Tendo em vista 

que na decisão de deferimento cautelar consta ordem de bloqueio de R$ 

46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais), em conta de titularidade 

de Devair José Mendes Filho, bem como ordem de bloqueio de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), em conta de titularidade de Ricardo Ladislau Lopes, 

embora conste nos autos cumprimento exclusivamente na conta de Devair 

José Mendes Filho (Num.4659721), junte-se o documento mencionado na 

certidão inclusa no Id.4717413, requisitando, acaso necessário, 

informações sobre o efetivo bloqueio em conta do corréu. Comprovado o 

cumprimento da ordem de bloqueio, autorizo o levantamento da quantia 

cautelarmente retida em face do requerido Ricardo Ladislau Lopes, com 

observância da conta indicada (Num.25140871). Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 11 de dezembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS (REU)

FAZENDA SÃO JOSE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO(A))

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA OAB - MT0019497A (ADVOGADO(A))

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

 

I n t i m a ç ã o para comparecer(em) à audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Sala de Conciliação - Fórum Data: 11/10/2017, Hora: 13:00 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS (REU)

FAZENDA SÃO JOSE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO(A))

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA OAB - MT0019497A (ADVOGADO(A))

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

 

I n t i m a ç ã o para comparecer(em) à audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Sala de Conciliação - Fórum Data: 11/10/2017, Hora: 13:00 .

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 210202 Nr: 4215-95.2018.811.0037

 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: UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAULISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - 

OAB:248704/SP, DANIELA ALVES DA CUNHA - OAB:SP 396.336, JOEL 

LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:122443/SP, LUIZ JOSÉ MARTINS 

SERVANTES - OAB:SP/ 242217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4215-95.2018.811.0037 (Código 210202)

Impugnação à Relação de Credores

Impugnante: Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

Impugnado: Banco Paulista S/A

Vistos etc.

 Tratando-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, 

intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.023, §2º, do Código de Processo 

Civil.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 22 de julho de 2019.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147489 Nr: 3250-25.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ SABATINI, MARILI ADRIANA RAMPAZZO 

SABATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE 

PROD. AGROP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO ANTONIO FREIRE 

NETO - OAB:MT 14073

 Certifico que nesta data os advogados das partes ficam INTIMADOS para 

manifestarem-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157337 Nr: 7802-33.2015.811.0037

 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: VILMAR MARTIGNAGO - ESPÓLIO, ÉDSON LEANDRO 

MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO KUCHLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A, 

SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/PR 51.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para apresentar 

Impugnação à Contestação, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162391 Nr: 1416-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE DOS SANTOS MANSILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB:MT 

12406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze dias), promover o depósito da diligência do oficial de justiça, 

para fins de cumprimento de mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31888 Nr: 144-07.2005.811.0037

 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: IZANI MAGALI FRANESQUE MACHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DADAM - 

OAB:14133, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, ROSANGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - 

OAB:8.764-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANO MARTORANO 

MENEGOTTO - OAB:15773/SC

 Certifico que nesta data os advogados das partes ficam INTIMADOS para 

manifestarem-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41892 Nr: 4337-31.2006.811.0037

 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 OLINDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TEIXEIRA MARX, CONSTRUTORA E 

IMOBILIÁRIA COSENTINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

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

 Processo nº 4337-31.2006.811.0037 (Código 41892)

Ação de Usucapião

Requerente: Maria Olinda da Silva

Requeridos: Edson Teixeira Marx e Outro

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para cumprir corretamente a determinação judicial 

derradeira (fls.130), apresentando a matrícula atual do imóvel 

usucapiendo, apontando, inclusive, na matrícula originária (fls.132/164), o 

número da averbação correspondente ao desmembramento, em 15 

(quinze) dias

Cumprida a diligência, conclusos para julgamento.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 27 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68995 Nr: 1304-91.2010.811.0037
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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: ENIO KOLLN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA HELENA SILVA 

RODRIGUES BENSI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 Processo nº 1304-91.2010.811.0037 (Código 68995)

Ação Declaratória e Revisional c/c Repetição de Indébito

Requerente: Enio Kolln

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Causa certa perplexidade o requerimento de “chamamento do feito à 

ordem” pela parte autora, supostamente em face da determinação 

inoportuna da prova pericial ante a ausência de sentença de mérito 

(fls.255).

Com efeito, foi o próprio autor quem postulou pela produção da prova 

pericial (fls.209/210), não se insurgindo contra a decisão que a deferiu 

(fls.234), apresentando, ao contrário, quesitos e indicando assistente 

técnico (fls.247).

Portanto, a arguição constitui “venire contra factum proprium”, atentando 

contra a boa-fé processual, motivo pelo qual indefiro o requerimento 

correlato.

Concedo ao perito o prazo suplementar de 30 (trinta) dias para conclusão 

da perícia e determino sua prévia intimação sobre a ilegalidade da 

restrição à apresentação de quesitos suplementares pelo preço já fixado 

para a perícia, devendo, se for o caso, declinar a nomeação.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 27 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70476 Nr: 2785-89.2010.811.0037

 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: VITOR NEISSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - 

OAB:177.342/SP

 No caso concreto, houve expressa convenção dos juros moratórios, 

notadamente em 6% a.a., conforme cláusula 28 das Condições Gerais do 

Seguro (fls.74v).A sub-rogação legal, por sua vez, opera-se, nos limites 

do valor da indenização paga, em relação aos direitos e ações que 

competirem ao segurado contra o autor do dano, nos moldes do artigo 786 

do Código Civil, não abrangendo, portanto, a propriedade do salvado, que 

pode ser atribuída à Seguradora em decorrência de cláusula contratual ou 

sentença em ação específica.Portanto, em relação à transferência do 

salvado não há omissão judicial, já que a sub-rogação prevista no artigo 

786 do Código Civil é específica em relação aos direitos e ações que 

competirem ao segurado contra o autor do dano.Isso posto, ACOLHO 

PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e sano a contradição, 

determinando que o contabilista do juízo, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, retifique o cálculo, aplicando os juros convencionados, no percentual 

de 6% a.a., conforme artigo 406 do Código Civil.Por fim, no que tange à 

alegada impenhorabilidade legal da verba em execução (flls.230/232), a 

arguição deve ser formulada perante o Juízo que ordenou a 

restrição.Intime-se. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 27 de janeiro de 

2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161150 Nr: 897-75.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI ALVES FERRARI, ANTÔNIO DARCI 

FERRARI, DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 

9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente a fornecer endereços atualizados dos 

executados. Prazo 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162596 Nr: 1497-96.2016.811.0037

 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: ALEGRETI & SLAPAK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO APARECIDO FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, promover o depósito da diligência do oficial de justiça.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001155-63.2019.8.11.0037

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))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MELCHER (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 : 

1001155-63.2019.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO REU: BRUNO MELCHER Vistos. Tendo em vista a tentativa 

infrutífera de citação em nome do requerido, defiro o pedido de ID nº 

20283800 e determino a expedição de ofício às empresas de telefonia 

VIVO, TIM, OI e CLARO, a fim de buscar o endereço da parte requerida. 

Insta consignar que o pedido possui respaldo no artigo 256, do Código de 

Processo Civil, veja-se: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando 

desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos 

expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação 

por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No 

caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de 

sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver 

emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado 

ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive 

mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos 

cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 

públicos. Com a vinda das informações, proceda-se nova tentativa de 

citação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000056-24.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000056-24.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES REU: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Analisando os autos, verifico que é 

caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência 

de indícios de que o pagamento pela parte requerente das custas e 

honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que 

pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz 

não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o 

pedido. No presente caso, embora tenha a parte requerente alegado na 

exordial que não possui condições financeiras, denota-se que carece os 

autos de suporte probatório que evidencie tal condição, visto que 

coleciona aos autos apenas extrato para declaração de imposto de renda 

e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando os 

valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta da 

situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira da parte requerente, não 

há como ser deferido tal requerimento. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000374-07.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE SOARES GHISI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA OLIVEIRA LUZIO (EMBARGADO)

 

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 : 

1000374-07.2020.8.11.0037. EMBARGANTE: DEUSDETE SOARES GHISI 

EMBARGADO: WILMA OLIVEIRA LUZIO Vistos. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO proposto por DEUSDETE SOARES GHISI em face de WILMA 

OLIVEIRA LUZIO, todos devidamente qualificados nos autos. 

Considerando que há controvérsia com relação ao bem oferecido a 

penhora nos autos da execução, não tendo sido, ainda, efetivada a 

penhora e, por consequência, não estando garantida a execução, por ora, 

recebo os presentes embargos sem efeito suspensivo, por estarem 

ausentes às hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil, do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, 

responder a presente ação em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. 

Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007389-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA MARIA BARUFFI (EXECUTADO)

ROGERIO FRANCISCO BARUFFI (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 : 

1007389-61.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: ROGERIO FRANCISCO BARUFFI, NATHALIA 

MARIA BARUFFI Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO 

CERRADO em face de ROGERIO FRANCISCO BARUFFI e NATHALIA 

MARIA BARUFFI, todos devidamente qualificadas nos autos. Citem-se as 

partes executadas para pagarem a dívida no valor de R$515.646,40 

(quinhentos e quinze mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta 

centavos), acrescida das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 

(três) dias, a contar da citação. Do mandado de citação deverá constar, 

também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de 

Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimações dos executados. A penhora recairá 

sobre os bens indicados pela parte exequente (ID nº 27389913 – pág. 3), 

salvo se outros forem indicados pelas partes executadas e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não encontrados os 

executados, havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá 

proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do artigo 830 do Código de Processo Civil. 

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela serão 

imediatamente intimados os executados. A intimação da penhora será feita 

ao advogado dos executados ou à sociedade de advogados a que aquele 

pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, os executados 

serão intimados pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se 

que os executados devem permanecer na posse dos bens, na qualidade 

de fiéis depositários, se não houver oposição do autor. Caso não sejam 

localizados bens, os executados devem ser intimados a indicá-los em 

cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os executados 

deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Os 

executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, artigo 916). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. Não havendo pagamento no prazo 

assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome dos executados em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. As citações, 

intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do 

Código de Processo Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para 

fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 28 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007389-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA MARIA BARUFFI (EXECUTADO)
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ROGERIO FRANCISCO BARUFFI (EXECUTADO)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000058-91.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000058-91.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES REU: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Analisando os autos, verifico que é 

caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência 

de indícios de que o pagamento pela parte requerente das custas e 

honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que 

pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz 

não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o 

pedido. No presente caso, embora tenha a parte requerente alegado na 

exordial que não possui condições financeiras, denota-se que carece os 

autos de suporte probatório que evidencie tal condição, visto que 

coleciona aos autos apenas extrato para declaração de imposto de renda 

e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando os 

valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta da 

situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira da parte requerente, não 

há como ser deferido tal requerimento. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000061-46.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000061-46.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES REU: BCV - 

BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos. Analisando os autos, verifico 

que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a 

ausência de indícios de que o pagamento pela parte requerente das 

custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. 

Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 

aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, 

pode indeferir o pedido. No presente caso, embora tenha a parte 

requerente alegado na exordial que não possui condições financeiras, 

denota-se que carece os autos de suporte probatório que evidencie tal 

condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para declaração 

de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos contratados, não 

comprovando os valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar 

a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, 

não bastando para tanto a alegação de que não tem condições 

econômicas para arcar com as custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos 

probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira da 

parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de 

janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006380-64.2019.8.11.0037

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:

C. P. (REQUERIDO)

 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000062-31.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000062-31.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES REU: BCV - 

BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos. Analisando os autos, verifico 

que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a 

ausência de indícios de que o pagamento pela parte requerente das 

custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. 

Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 

aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, 

pode indeferir o pedido. No presente caso, embora tenha a parte 

requerente alegado na exordial que não possui condições financeiras, 

denota-se que carece os autos de suporte probatório que evidencie tal 

condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para declaração 

de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos contratados, não 

comprovando os valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar 

a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, 

não bastando para tanto a alegação de que não tem condições 

econômicas para arcar com as custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos 

probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira da 

parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de 

janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000102-13.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000102-13.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOAO ANTONIO DA SILVA REU: BANCO FINASA BMC S.A. 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No presente caso, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos pela parte autora, a 

fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte autora, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua 

de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000103-95.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000103-95.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOAO ANTONIO DA SILVA REU: BANCO FINASA BMC S.A. 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No presente caso, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos pela parte autora, a 

fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte autora, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua 

de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000065-83.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (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: 1000065-83.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES REU: BANCO 

BMG S.A Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pela parte requerente das custas e 

honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que 

pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz 

não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o 

pedido. No presente caso, embora tenha a parte requerente alegado na 

exordial que não possui condições financeiras, denota-se que carece os 

autos de suporte probatório que evidencie tal condição, visto que 

coleciona aos autos apenas extrato para declaração de imposto de renda 

e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando os 

valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta da 

situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira da parte requerente, não 

há como ser deferido tal requerimento. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000110-87.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE PAULA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000110-87.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE FRANCISCO DE PAULA FILHO REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pela parte requerente das custas e 

honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que 

pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz 

não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o 

pedido. No presente caso, embora tenha a parte requerente alegado na 

exordial que não possui condições financeiras, denota-se que carece os 

autos de suporte probatório que evidencie tal condição, visto que 

coleciona aos autos apenas extrato para declaração de imposto de renda 

e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando os 

valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta da 
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situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira da parte requerente, não 

há como ser deferido tal requerimento. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000111-72.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON ROSA CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000111-72.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): ADMILSON ROSA CORREIA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pela parte requerente das custas e 

honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que 

pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz 

não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o 

pedido. No presente caso, embora tenha a parte requerente alegado na 

exordial que não possui condições financeiras, denota-se que carece os 

autos de suporte probatório que evidencie tal condição, visto que 

coleciona aos autos apenas extrato para declaração de imposto de renda 

e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando os 

valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta da 

situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira da parte requerente, não 

há como ser deferido tal requerimento. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000096-06.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000096-06.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOAO ANTONIO DA SILVA REU: BANCO PAN Vistos. 

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela 

parte requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo 

próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No presente caso, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos pela parte autora, a 

fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte autora, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua 

de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000124-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON ROSA CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000124-71.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): ADMILSON ROSA CORREIA REU: BANCO CETELEM S.A. 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No presente caso, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos pela parte autora, a 

fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte autora, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua 

de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000113-42.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON ROSA CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000113-42.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): ADMILSON ROSA CORREIA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pela parte requerente das custas e 
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honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que 

pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz 

não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o 

pedido. No presente caso, embora tenha a parte requerente alegado na 

exordial que não possui condições financeiras, denota-se que carece os 

autos de suporte probatório que evidencie tal condição, visto que 

coleciona aos autos apenas extrato para declaração de imposto de renda 

e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando os 

valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta da 

situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira da parte requerente, não 

há como ser deferido tal requerimento. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000127-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000127-26.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE CLARES REU: BANCO PAN Vistos. Inicialmente, 

analisando os documentos acostados aos autos, observo que a parte 

autora é pessoa analfabeta, de sorte que sua representação processual 

não se encontra regular. Tratando-se de pressuposto necessário à 

validade e regularidade da relação processual e, ainda, matéria de ordem 

pública, sua regularização deve ser exigida de ofício pelo magistrado, sob 

pena de extinção do feito, consoante tem decidido a Jurisprudência, in 

verbis: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUTORA 

ANALFABETA. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO 

PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. A procuração outorgada por analfabeto deve ser 

formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2º, e 654 do 

Código Civil, sendo insubsistente o documento firmado com mera 

impressão digital do outorgante. Precedentes. 2. Se a autora, analfabeta, 

não regularizou sua representação processual no prazo assinado pelo 

Relator, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 76, § 2º, 

I, do Novo CPC. (TJ-MG - AC: 10521160114331001 MG, Relator: Marcos 

Lincoln, Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 08/07/2019). 

Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

completar a inicial, juntando aos autos procuração pública, sob pena de 

indeferimento e extinção do feito. Sem prejuízo, quanto ao pedido de 

justiça gratuita, verifico que é caso de indeferimento do pedido, ante a 

ausência de indícios de que o pagamento pela parte requerente das 

custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. 

Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 

aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, 

pode indeferir o pedido. No presente caso, embora tenha a parte 

requerente alegado na exordial que não possui condições financeiras, 

denota-se que carece os autos de suporte probatório que evidencie tal 

condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para declaração 

de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos contratados, não 

comprovando os valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar 

a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, 

não bastando para tanto a alegação de que não tem condições 

econômicas para arcar com as custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos 

probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira da 

parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de 

janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000125-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000125-56.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE CLARES REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Inicialmente, analisando os documentos acostados aos autos, 

observo que a parte autora é pessoa analfabeta, de sorte que sua 

representação processual não se encontra regular. Tratando-se de 

pressuposto necessário à validade e regularidade da relação processual 

e, ainda, matéria de ordem pública, sua regularização deve ser exigida de 

ofício pelo magistrado, sob pena de extinção do feito, consoante tem 

decidido a Jurisprudência, in verbis: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE USUCAPIÃO. AUTORA ANALFABETA. PROCURAÇÃO OUTORGADA 

POR INSTRUMENTO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO 

SANADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A procuração outorgada por 

analfabeto deve ser formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 

215, § 2º, e 654 do Código Civil, sendo insubsistente o documento firmado 

com mera impressão digital do outorgante. Precedentes. 2. Se a autora, 

analfabeta, não regularizou sua representação processual no prazo 

assinado pelo Relator, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do 

artigo 76, § 2º, I, do Novo CPC. (TJ-MG - AC: 10521160114331001 MG, 

Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de 

Publicação: 08/07/2019). Assim sendo, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, completar a inicial, juntando aos autos 

procuração pública, sob pena de indeferimento e extinção do feito. Sem 

prejuízo, quanto ao pedido de justiça gratuita, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido, ante a ausência de indícios de que o pagamento 

pela parte requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo 

próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No presente caso, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos pela parte autora, a 

fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte autora, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua 

de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000129-93.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE CLARES REU: BANCO PAN Vistos. Inicialmente, 

analisando os documentos acostados aos autos, observo que a parte 

autora é pessoa analfabeta, de sorte que sua representação processual 

não se encontra regular. Tratando-se de pressuposto necessário à 

validade e regularidade da relação processual e, ainda, matéria de ordem 

pública, sua regularização deve ser exigida de ofício pelo magistrado, sob 

pena de extinção do feito, consoante tem decidido a Jurisprudência, in 

verbis: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUTORA 

ANALFABETA. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO 

PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. A procuração outorgada por analfabeto deve ser 

formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2º, e 654 do 

Código Civil, sendo insubsistente o documento firmado com mera 

impressão digital do outorgante. Precedentes. 2. Se a autora, analfabeta, 

não regularizou sua representação processual no prazo assinado pelo 

Relator, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 76, § 2º, 

I, do Novo CPC. (TJ-MG - AC: 10521160114331001 MG, Relator: Marcos 

Lincoln, Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 08/07/2019). 

Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

completar a inicial, juntando aos autos procuração pública, sob pena de 

indeferimento e extinção do feito. Sem prejuízo, quanto ao pedido de 

justiça gratuita, verifico que é caso de indeferimento do pedido, ante a 

ausência de indícios de que o pagamento pela parte requerente das 

custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. 

Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 

aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, 

pode indeferir o pedido. No presente caso, embora tenha a parte 

requerente alegado na exordial que não possui condições financeiras, 

denota-se que carece os autos de suporte probatório que evidencie tal 

condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para declaração 

de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos contratados, não 

comprovando os valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar 

a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, 

não bastando para tanto a alegação de que não tem condições 

econômicas para arcar com as custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos 

probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira da 

parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de 

janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000101-28.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000101-28.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOAO ANTONIO DA SILVA REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No presente caso, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos pela parte autora, a 

fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte autora, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua 

de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000126-41.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000126-41.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE CLARES REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Inicialmente, analisando os documentos acostados aos autos, 

observo que a parte autora é pessoa analfabeta, de sorte que sua 

representação processual não se encontra regular. Tratando-se de 

pressuposto necessário à validade e regularidade da relação processual 

e, ainda, matéria de ordem pública, sua regularização deve ser exigida de 

ofício pelo magistrado, sob pena de extinção do feito, consoante tem 

decidido a Jurisprudência, in verbis: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE USUCAPIÃO. AUTORA ANALFABETA. PROCURAÇÃO OUTORGADA 

POR INSTRUMENTO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO 

SANADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A procuração outorgada por 

analfabeto deve ser formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 

215, § 2º, e 654 do Código Civil, sendo insubsistente o documento firmado 

com mera impressão digital do outorgante. Precedentes. 2. Se a autora, 

analfabeta, não regularizou sua representação processual no prazo 

assinado pelo Relator, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do 

artigo 76, § 2º, I, do Novo CPC. (TJ-MG - AC: 10521160114331001 MG, 

Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de 

Publicação: 08/07/2019). Assim sendo, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, completar a inicial, juntando aos autos 

procuração pública, sob pena de indeferimento e extinção do feito. Sem 

prejuízo, quanto ao pedido de justiça gratuita, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido, ante a ausência de indícios de que o pagamento 

pela parte requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo 

próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No presente caso, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos pela parte autora, a 

fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte autora, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua 
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de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000209-57.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000209-57.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): APARECIDO LOURENCO DO CARMO REU: BANCO CETELEM 

S.A. Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No presente caso, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos pela parte autora, a 

fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte autora, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua 

de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 28 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001875-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA VISTA ATACADISTA LTDA (EXECUTADO)

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

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 manifestar acerca do retorno da 

carta precatória e dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000390-58.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BOSCO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000390-58.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): ANTONIO BOSCO SOBRINHO REU: BANCO PAN Vistos. 

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela 

parte requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo 

próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No presente caso, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos pela parte autora, a 

fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte autora, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua 

de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 28 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000221-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR MAJO PINHO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000221-71.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: VALDEMAR MAJO 

PINHO DA SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

proposta pelo BANCO FINASA BMC S.A. em face de VALDEMAR MAJO 

PINHO DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos, formulado 

com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está 

regularmente formalizado entre as partes, para aquisição do bem: 

Marca/Modelo FORD FIESTA, chassi nº 9BFZF55P2D8444535, ano 

fabricação 2012, placa OBK4296. Junta documentos. Decido. A mora está 

comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento, bem 

como Instrumento de Protesto (ID nº 28124841 e 28124490). Assim, 

DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, 

o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 

dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o 

valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida 

no prazo legal (artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o 

cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a 

resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a 

quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (artigo 3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). 

Autorizo os benefícios do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, 

bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o arrombamento do 

local onde estiver o veículo, caso haja resistência da parte requerida ou 

de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na hipótese do bem 
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se encontrar em Comarca diversa da competência deste Juízo, a parte 

requerente valer-se da faculdade prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 

911/69. Defiro eventual pedido da parte de oferecimento de meios para 

cumprimento do mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado. 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 Código de Processo Civil. Cumpra-se 

na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 

2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000638-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON JOSE DE MOURA (REQUERIDO)

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BH LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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 manifestar acerca do retorno da 

carta precatória e dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000210-42.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000210-42.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): APARECIDO LOURENCO DO CARMO REU: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pela parte requerente das custas e 

honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que 

pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz 

não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o 

pedido. No presente caso, embora tenha a parte requerente alegado na 

exordial que não possui condições financeiras, denota-se que carece os 

autos de suporte probatório que evidencie tal condição, visto que 

coleciona aos autos apenas extrato para declaração de imposto de renda 

e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando os 

valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta da 

situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira da parte requerente, não 

há como ser deferido tal requerimento. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000393-13.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BOSCO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000393-13.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): ANTONIO BOSCO SOBRINHO REU: BANCO CETELEM S.A. 

Vistos. Inicialmente, constato que a parte requerente não juntou o seu 

documento de identificação pessoal, conforme dispõe o artigo 320 do 

Código de Processo Civil. Ato contínuo, analisando os autos, verifico que é 

caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência 

de indícios de que o pagamento pela parte requerente das custas e 

honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que 

pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz 

não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o 

pedido. No presente caso, embora tenha a parte requerente alegado na 

exordial que não possui condições financeiras, denota-se que carece os 

autos de suporte probatório que evidencie tal condição, visto que 

coleciona aos autos apenas extrato para declaração de imposto de renda 

e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando os 

valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta da 

situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira da parte requerente, não 

há como ser deferido tal requerimento. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000249-39.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. N. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000249-39.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. REQUERIDO: RAFAELA PEREIRA 

NUNES DA SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

proposta pelo BANCO RODOBENS S.A. em face de RAFAELA PEREIRA 

NUNES DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos, formulado 

com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está 

regularmente formalizado entre as partes, para aquisição do bem: 

Marca/Modelo PEUGEOT 208, chassi nº 936CLYFYYEB004841, 

ano/modelo 2013/2014, placa OBN2825. Junta documentos. Decido. A 

mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de 

recebimento, bem como Instrumento de Protesto (ID nº 28152515 e 

28152518). Assim, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos 

do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na 

qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando 

o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o 

término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a 

dívida, devendo incluir o valor das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa para 

efeito de pagamento da dívida no prazo legal (artigo 3º, §2º, do 

Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda 
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que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (artigo 3º, §§ 

3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). Autorizo os benefícios do artigo 212, 

§2º, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o 

reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso 

haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa 

da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade 

prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da 

parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado. 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 Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000394-95.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGO ANTONIO KLEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000394-95.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): EGO ANTONIO KLEIN REU: BANCO PAN Vistos. Analisando os 

autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade 

judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela parte 

requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou 

de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil 

rezar que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 

aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, 

pode indeferir o pedido. No presente caso, embora tenha a parte 

requerente alegado na exordial que não possui condições financeiras, 

denota-se que carece os autos de suporte probatório que evidencie tal 

condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para declaração 

de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos contratados, não 

comprovando os valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar 

a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, 

não bastando para tanto a alegação de que não tem condições 

econômicas para arcar com as custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos 

probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira da 

parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de 

janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000410-49.2020.8.11.0037

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 BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000410-49.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JEOVA PEDRO REU: BANCO BMG S.A Vistos. Analisando os 

autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade 

judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela parte 

requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou 

de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil 

rezar que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 

aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, 

pode indeferir o pedido. No presente caso, embora tenha a parte 

requerente alegado na exordial que não possui condições financeiras, 

denota-se que carece os autos de suporte probatório que evidencie tal 

condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para declaração 

de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos contratados, não 

comprovando os valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar 

a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, 

não bastando para tanto a alegação de que não tem condições 

econômicas para arcar com as custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos 

probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira da 

parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de 

janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000422-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000422-63.2020.8.11.0037. 

AUTOR: APARECIDO LOURENCO DO CARMO REU: BANCO SAFRA S-A 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No presente caso, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos pela parte autora, a 

fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte autora, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua 

de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000399-20.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIRCEU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000399-20.2020.8.11.0037. 
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AUTOR(A): JOSE DIRCEU DA SILVA REU: BANCO PAN Vistos. Analisando 

os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade 

judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela parte 

requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou 

de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil 

rezar que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 

aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, 

pode indeferir o pedido. No presente caso, embora tenha a parte 

requerente alegado na exordial que não possui condições financeiras, 

denota-se que carece os autos de suporte probatório que evidencie tal 

condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para declaração 

de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos contratados, não 

comprovando os valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar 

a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, 

não bastando para tanto a alegação de que não tem condições 

econômicas para arcar com as custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos 

probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira da 

parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de 

janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000411-34.2020.8.11.0037

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:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000411-34.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JEOVA PEDRO REU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO 

S/A. Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No presente caso, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos pela parte autora, a 

fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte autora, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua 

de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003912-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SULIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003912-30.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARCELO SULIS REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A., 

SERASA S/A. Vistos. Analisando atentamente aos autos, verifico que a 

parte requerente não juntou o seu documento de identificação pessoal, 

tampouco comprovante de residência. Dessa forma, intime-se a parte 

requerente para, nos termos dos artigos 319, II, e 320, ambos do Código 

de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código. Sem prejuízo, entendo que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil reza que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º, ambos da Lei 1.060/50, aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos 

autos, em que pese a parte requerente ter alegado na exordial que não 

possui condições financeiras, denota-se que carece os autos de suporte 

probatório que evidencie tal condição, visto que, intimado para juntar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência, apenas trouxe extrato 

bancário e demonstrativo do imposto de renda, sendo que este não 

demonstra ser pessoa de poucos recursos. Diante do exposto, à míngua 

de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Assim, determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005782-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREILER FERREIRA 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:

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

 

CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema acerca 

do retorno destes autos da Segunda Instância. Nos termos da Ordem de 

Serviço nº 001/2007, legislação vigente, art. 2º, inciso III, letra "j", 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, promovendo, se for o caso, a 

execução do decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003565-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BORGNO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISLEY SILVA E SANTOS OAB - GO35913 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMUM - TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI OAB - SP186877 (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007011-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON GOMES BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DAIZ PRIMON CANELLO OAB - MT27205/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente 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: 1003565-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BORGNO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISLEY SILVA E SANTOS OAB - GO35913 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMUM - TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI OAB - SP186877 (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: 1001599-33.2018.8.11.0037

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:

JOAO CARLOS PATRICIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (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 : 

1001599-33.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

JOAO CARLOS PATRICIO Vistos. Defiro o requerimento de ID 21383933. 

Intime-se a parte requerente para que apresente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, os extratos de todo o período com os lançamentos de todas as 

variações existentes desde o contrato primitivo, . Após, manifeste-se a 

parte requerida . Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 

2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006145-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUQUEZIA NUNES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

RONALDO ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELIM DOS SANTOS BARALDI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006145-97.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): RONALDO ALVES FERREIRA, EUQUEZIA NUNES DE ALMEIDA 

REU: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI Vistos. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA C/C RETENÇÃO POR BENFEITORIAS ajuizada por 

RONALDO ALVES FERREIRA e EUQUÉZIA NUNES DE ALMEIDA em face 

de ANGELIN DOS SANTOS BARALDI, todos qualificados nos autos. 

Alegam, em síntese, que tramitou nesta Vara os autos do processo nº 

9174-51.2014.811.0037 (Código 138258 - Rescisão de Contrato c/c 

Reintegração de Posse), tendo sido prolatada sentença, reconhecendo a 

rescisão contratual e deferindo a reintegração de posse do imóvel 

ocupado pelos requerentes em favor do requerido, além de condená-los 

ao pagamento de R$ 11.630,00 (onze mil seiscentos e trinta reais). 

Sustentam que, na referida ação, o requerido omitiu as benfeitorias 

realizadas no lote pelos requerentes, consistente em duas casas 

construídas em alvenaria, no valor aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais). Assim, os requerentes ajuizaram esta Ação Indenizatória c/c 

Retenção por Benfeitorias, visando o ressarcimento das benfeitorias que 

teriam sido omitidas na ação de Rescisão de Código 138258. Por sua vez, 

este feito foi distribuído para a 2ª Vara Cível desta comarca, tendo o Juízo 

declinado da competência para esta Vara Cível, sob o fundamento de que, 

na hipótese, incide o disposto no artigo 55, § 2º, I, do Código de Processo 

Civil. É o breve relato. Decido. De início, registro que o processo nº 

9174-51.2014.811.0037 (Código 138258) referente à Ação de Rescisão 

de Contrato c/c Reintegração de Posse, que tramitou nesta Vara, já se 

encerrou, tendo sido prolatada sentença em 12/06/2017, com o devido 

trânsito em julgado, estando o processo, inclusive, em fase de 

cumprimento de sentença. Desse modo, ao meu entender, não houve a 

configuração da causa de conexão entre este feito e os autos de Código 

138258, vez que já houve julgamento nesses autos que tramitou nesta 

Vara. Logo, não havendo conexão inexiste hipótese legal de prevenção. A 

propósito, esse é o entendimento uníssono da jurisprudência: CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO DE RETENÇÃO POR 

BENEFEITORIAS. JUIZADO VERSUS VARA CÍVEL. SÚMULA 235 DO STJ, 

PROCESSO ARQUIVADO E VALOR CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DA LEI 

9.099/1995. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A Súmula 235 do 

STJ determina que não há se falar em conexão quando uma das ações já 

foi julgada, sendo que, no presente caso, a demanda mais antiga já havia, 

inclusive, sido convertida em cumprimento de sentença, o qual foi 

arquivado antes mesmo da decisão que determinou a reunião das lides. 2. 

O valor da causa mais nova remetida ao Juizado Especial Cível também 

extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual ela 

deve retornar ao juízo suscitado da Vara Cível. 3. CONFLITO NEGATIVO 

JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (TJ-GO - 

Conflito de Competência: 04855302920198090000, Relator: GUILHERME 

GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 18/09/2019, 2ª Seção Cível, 

Data de Publicação: DJ de 18/09/2019) (negritei) CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PREVENÇÃO. PROCESSO JÁ JULGADO. 

INOCORRÊNCIA. NÃO HÁ CONEXÃO QUANDO UM DOS PROCESSOS JÁ 

FOI JULGADO, INCLUSIVE TENDO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO 

HAVENDO CONEXÃO, NÃO HÁ FALAR EM PREVENÇÃO DO JUÍZO 

SUSCITADO. SUMULA 235 DO STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

DESACOLHIDO. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 70051423523, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, 

Julgado em 10/04/2013) (TJ-RS - CC: 70051423523 RS, Relator: Rubem 

Duarte, Data de Julgamento: 10/04/2013, Vigésima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2013) (negritei) Assim, ante a 

ausência de prevenção deste Juízo, compete ao Juízo da 2º Vara Cível 

desta comarca o processamento e o julgamento desta ação indenizatória 

c/c retenção por benfeitorias pelo critério da distribuição. Ante o exposto, 

o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, nos termos do 

artigo 953, inciso I, do Código de Processo Civil, SUSCITA CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, por entender ser o Juízo da 2ª Vara o 

competente para processamento e julgamento desta ação. Oficie-se ao 

Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 203 do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intimem-se os 

interessados, e, após, mantenha-se o processo na Secretaria da Vara até 

o julgamento do conflito pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006535-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BRESCIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006535-67.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): ADRIANO BRESCIANI REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ADRIANO BRESCIANI 

em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, ambos 

qualificados nos autos. Narra a exordial que, no dia 29/03/2018, o 

requerente celebrou com a requerida um financiamento para aquisição de 

um veículo, com valor líquido do crédito de R$17.000,00 (dezessete mil 
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reis), com entrada de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais), a ser quitado em 

48 parcelas de R$623,87,00 (seiscentos e vinte e três reais e oitenta e 

sete centavos). Alega que há diversas cobranças ilegais embutidas no 

contrato, bem com cláusulas nulas de plano direito. Assim, requer que seja 

deferida a tutela antecipada para autorizar a parte autora a consignar 

nestes autos, os valores mensais que entende devido, sendo 30% a 

menos do valor atualmente da parcela, relativo as parcelas vincendas, 

bem como que o requerido abstenha-se de ingressar com ação de busca 

e apreensão, que seja mantida a parte autora na posse do bem e seu 

nome não seja incluso nos órgãos de proteção ao crédito até julgamento 

final desta demanda. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. É de 

se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, que prevê: “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 novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “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”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não vislumbra-se, 

nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da concessão de 

tutela antecipada, visto que a probabilidade do direito do autor 

fundamenta-se em cálculo unilateral, não havendo provas que evidenciem 

a alegação de abusividade e ilegalidade dos encargos incidentes sobre o 

valor financiado. Deste modo, não há como reconhecer, desde logo, que 

exista prova capaz de evidenciar a probabilidade da alegação de que os 

valores cobrados pela instituição financeira são abusivos, uma vez que a 

prova produzida unilateralmente não pode ser erigida àquela condição. 

Assim, o acolhimento das pretensões implicaria ofender ao princípio da 

“Pacta Sunt Servanda” que rege as relações contratuais e, segundo o 

qual, os contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram 

pactuados. Ademais, não há evidências nos autos de que a instituição 

financeira esteja obstando e/ou dificultando de alguma forma o 

recebimento do débito, de modo que não vislumbro interesse processual 

para consignação dos valores em juízo. No mesmo sentido, o artigo 330, 

§3º, do CPC, prevê que: “o valor incontroverso deverá continuar a ser 

pago no tempo e modo contratados”. Assim, o pagamento deve se dar no 

modo e tempo contratados, não havendo qualquer prejuízo a parte que 

poderá pleitear a restituição dos valores pagos a maior, caso seja 

reconhecida a abusividade e ilegalidade dos encargos cobrados pelo 

requerido. Outrossim, a manutenção da posse do veículo e impedimento de 

negativação do nome do autor vinculam-se ao correto adimplemento das 

parcelas contratadas, não inibindo a caracterização da mora a simples 

propositura da ação revisional, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ. 

Desse modo, as alegações trazidas pela parte requerente não autorizam, 

ao menos em sede de cognição sumária, a concessão da tutela requerida, 

sendo necessária a dilação probatória para análise da matéria discutida. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o 

requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação. Em consonância 

com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designo o dia 26/03/2.020, 

às 14h00min, para sessão de conciliação (artigo 165, do CPC). Conste que 

a sessão será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”. Conste no mandado que o banco requerido deverá 

encaminhar representante com poderes para transigir. Consigne-se que o 

não comparecimento injustificado do autor 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. A 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Defere-se o pedido de justiça gratuita em favor da parte 

autora. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 janeiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006535-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BRESCIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006535-67.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): ADRIANO BRESCIANI REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ADRIANO BRESCIANI 

em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, ambos 

qualificados nos autos. Narra a exordial que, no dia 29/03/2018, o 

requerente celebrou com a requerida um financiamento para aquisição de 

um veículo, com valor líquido do crédito de R$17.000,00 (dezessete mil 

reis), com entrada de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais), a ser quitado em 

48 parcelas de R$623,87,00 (seiscentos e vinte e três reais e oitenta e 

sete centavos). Alega que há diversas cobranças ilegais embutidas no 

contrato, bem com cláusulas nulas de plano direito. Assim, requer que seja 

deferida a tutela antecipada para autorizar a parte autora a consignar 

nestes autos, os valores mensais que entende devido, sendo 30% a 

menos do valor atualmente da parcela, relativo as parcelas vincendas, 

bem como que o requerido abstenha-se de ingressar com ação de busca 

e apreensão, que seja mantida a parte autora na posse do bem e seu 

nome não seja incluso nos órgãos de proteção ao crédito até julgamento 

final desta demanda. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. É de 

se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, que prevê: “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 novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “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”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não vislumbra-se, 

nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da concessão de 

tutela antecipada, visto que a probabilidade do direito do autor 

fundamenta-se em cálculo unilateral, não havendo provas que evidenciem 

a alegação de abusividade e ilegalidade dos encargos incidentes sobre o 

valor financiado. Deste modo, não há como reconhecer, desde logo, que 

exista prova capaz de evidenciar a probabilidade da alegação de que os 

valores cobrados pela instituição financeira são abusivos, uma vez que a 

prova produzida unilateralmente não pode ser erigida àquela condição. 

Assim, o acolhimento das pretensões implicaria ofender ao princípio da 

“Pacta Sunt Servanda” que rege as relações contratuais e, segundo o 

qual, os contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram 

pactuados. Ademais, não há evidências nos autos de que a instituição 

financeira esteja obstando e/ou dificultando de alguma forma o 

recebimento do débito, de modo que não vislumbro interesse processual 

para consignação dos valores em juízo. No mesmo sentido, o artigo 330, 

§3º, do CPC, prevê que: “o valor incontroverso deverá continuar a ser 

pago no tempo e modo contratados”. Assim, o pagamento deve se dar no 
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modo e tempo contratados, não havendo qualquer prejuízo a parte que 

poderá pleitear a restituição dos valores pagos a maior, caso seja 

reconhecida a abusividade e ilegalidade dos encargos cobrados pelo 

requerido. Outrossim, a manutenção da posse do veículo e impedimento de 

negativação do nome do autor vinculam-se ao correto adimplemento das 

parcelas contratadas, não inibindo a caracterização da mora a simples 

propositura da ação revisional, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ. 

Desse modo, as alegações trazidas pela parte requerente não autorizam, 

ao menos em sede de cognição sumária, a concessão da tutela requerida, 

sendo necessária a dilação probatória para análise da matéria discutida. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o 

requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação. Em consonância 

com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designo o dia 26/03/2.020, 

às 14h00min, para sessão de conciliação (artigo 165, do CPC). Conste que 

a sessão será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”. Conste no mandado que o banco requerido deverá 

encaminhar representante com poderes para transigir. Consigne-se que o 

não comparecimento injustificado do autor 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. A 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Defere-se o pedido de justiça gratuita em favor da parte 

autora. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 janeiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002561-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXOREU 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES CAMPOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1002561-90.2017.8.11.0037 EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MINI E 

PEQUENOS PRODUTORES DE POXOREU EMBARGADO: MARCELO ALVES 

CAMPOS Visto, Intime-se a parte embargante, por meio de seu advogado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios 

da hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

holerite, carteira de trabalho e outros), sob pena de indeferimento do 

pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o 

necessário. Publique-se e intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas 

da Lei Primavera do Leste/MT, 28 de julho de 2017. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006864-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - MT30650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSDEPI CONSTRUTORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

mpulsiono 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005533-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON SOARES BORGES (REQUERIDO)

 

mpulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 10(dez) 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000427-85.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000427-85.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): APARECIDO LOURENCO DO CARMO REU: BANCO PAN 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No presente caso, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos pela parte autora, a 

fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte autora, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua 

de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003975-26.2017.8.11.0037

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:

IVO FRANCISCO LONGHI (EXECUTADO)

 

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 10 (dez) 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 
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comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000442-54.2020.8.11.0037

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 OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000442-54.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): TEREZINHA FRANCISCA TERRA PINTO REU: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pela parte requerente das custas e 

honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que 

pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz 

não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o 

pedido. No presente caso, embora tenha a parte requerente alegado na 

exordial que não possui condições financeiras, denota-se que carece os 

autos de suporte probatório que evidencie tal condição, visto que 

coleciona aos autos apenas extrato para declaração de imposto de renda 

e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando os 

valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta da 

situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira da parte requerente, não 

há como ser deferido tal requerimento. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000428-70.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000428-70.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): APARECIDO LOURENCO DO CARMO REU: BANCO PAN 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No presente caso, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos pela parte autora, a 

fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte autora, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua 

de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007545-49.2019.8.11.0037

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:

JERRI DOURO BRITO (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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000395-80.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIRCEU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000395-80.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE DIRCEU DA SILVA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. 

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela 

parte requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo 

próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No presente caso, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos pela parte autora, a 

fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte autora, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua 

de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000064-98.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (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: 1000064-98.2020.8.11.0037. 
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AUTOR(A): ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES REU: BANCO 

BMG S.A Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pela parte requerente das custas e 

honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que 

pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz 

não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o 

pedido. No presente caso, embora tenha a parte requerente alegado na 

exordial que não possui condições financeiras, denota-se que carece os 

autos de suporte probatório que evidencie tal condição, visto que 

coleciona aos autos apenas extrato para declaração de imposto de renda 

e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando os 

valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta da 

situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira da parte requerente, não 

há como ser deferido tal requerimento. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000203-50.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000203-50.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): APARECIDO LOURENCO DO CARMO REU: BANCO CETELEM 

S.A. Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No presente caso, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos pela parte autora, a 

fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte autora, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua 

de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000397-50.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIRCEU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000397-50.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE DIRCEU DA SILVA REU: BCV - BANCO DE CREDITO E 

VAREJO S/A. Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pela parte requerente das custas e 

honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que 

pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz 

não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o 

pedido. No presente caso, embora tenha a parte requerente alegado na 

exordial que não possui condições financeiras, denota-se que carece os 

autos de suporte probatório que evidencie tal condição, visto que 

coleciona aos autos apenas extrato para declaração de imposto de renda 

e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando os 

valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta da 

situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira da parte requerente, não 

há como ser deferido tal requerimento. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000398-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIRCEU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000398-35.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE DIRCEU DA SILVA REU: BCV - BANCO DE CREDITO E 

VAREJO S/A. Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pela parte requerente das custas e 

honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que 

pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz 

não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o 

pedido. No presente caso, embora tenha a parte requerente alegado na 

exordial que não possui condições financeiras, denota-se que carece os 

autos de suporte probatório que evidencie tal condição, visto que 

coleciona aos autos apenas extrato para declaração de imposto de renda 

e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando os 

valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta da 

situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira da parte requerente, não 

há como ser deferido tal requerimento. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Myrian 
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Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000186-14.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000186-14.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): APARECIDO LOURENCO DO CARMO REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pela parte requerente das custas e 

honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que 

pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz 

não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o 

pedido. No presente caso, embora tenha a parte requerente alegado na 

exordial que não possui condições financeiras, denota-se que carece os 

autos de suporte probatório que evidencie tal condição, visto que 

coleciona aos autos apenas extrato para declaração de imposto de renda 

e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando os 

valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta da 

situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira da parte requerente, não 

há como ser deferido tal requerimento. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000396-65.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIRCEU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000396-65.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE DIRCEU DA SILVA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. 

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela 

parte requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo 

próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No presente caso, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos pela parte autora, a 

fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte autora, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua 

de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000443-39.2020.8.11.0037

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 OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000443-39.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): TEREZINHA FRANCISCA TERRA PINTO REU: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pela parte requerente das custas e 

honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que 

pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz 

não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o 

pedido. No presente caso, embora tenha a parte requerente alegado na 

exordial que não possui condições financeiras, denota-se que carece os 

autos de suporte probatório que evidencie tal condição, visto que 

coleciona aos autos apenas extrato para declaração de imposto de renda 

e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando os 

valores auferidos pela parte autora, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente comprovação robusta da 

situação de impossibilidade econômica e financeira da parte autora, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios. Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira da parte requerente, não 

há como ser deferido tal requerimento. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000202-65.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

interl ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000202-65.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): APARECIDO LOURENCO DO CARMO REU: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No presente caso, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos pela parte autora, a 

fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente 
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comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte autora, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua 

de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000418-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000418-26.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): APARECIDO LOURENCO DO CARMO REU: BANCO SAFRA 

S-A Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No presente caso, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos pela parte autora, a 

fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Assim, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte autora, não bastando para tanto a alegação de que 

não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Desta forma, a míngua 

de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido tal requerimento. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004701-29.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (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 COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1004701-29.2019.8.11.0037 APARECIDO LOURENCO DO CARMO BANCO 

BMG S.A Vistos. Indefiro o requerimento da parte autora em aplicar multa 

ao requerido por não ter este apresentado proposta de acordo na 

conciliação, vez que não se enquadra nas hipóteses legais. Sem prejuízo, 

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, 29 de janeiro de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 170237 Nr: 5336-32.2016.811.0037

 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: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSÉ VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VERDÉRIO DA SILVA 

- OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o cumprimento do mandado expedido e, em seguida, 

certifique-se o decurso de prazo, bem como, havendo necessidade, 

intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 1042 Nr: 798-38.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRALE S/A, SANDRA MARA BASEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ANTONIO 

CAMPAGNOLO - OAB:26280/RS, SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE MARTINS FRANGE - 

OAB:MT-4.457, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por AGRALE S/A E 

SANDRA MARA BASEI em face de ZAID ARBID, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 520 e 521/522, as partes informam que realizaram acordo nestes 

autos e nos autos n° 799-23.1998.811.0037 (código 1044) e pugnam pela 

homologação e pela extinção ante o pagamento.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO acima entabulado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão.

Tendo em vista que nos acordos constam a informação de pagamento até 

dia 05/12/2019, porém, o protocolo foi realizado em 03/12/2019, e nada 

mais foi informado referente ao cumprimento da obrigação pactuada, 

intimem-se as partes autoras para informar se o acordo foi integralmente 

cumprido.

Após certifique-se e concluso para sentença.

Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 142654 Nr: 998-49.2015.811.0037
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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: MARCONDES MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341, NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: 1)DECLARAR a inexistência de débito entre as 

partes, referente ao empréstimo de nº 9470506545;2)CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo 

INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta 

sentença;3)CONDENAR a parte requerida a devolver os valores 

indevidamente cobrados, na forma simples, acrescido de juros e correção 

monetária a partir da citação.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 

611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA 

para arquivamento 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, 28 de 

janeiro de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125435 Nr: 8005-63.2013.811.0037

 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: MAURO EIITI MUROFUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS, 

PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA ROSSAROLLA BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:MT 5.023, LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:OAB/MT3606, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - 

OAB:MT/6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA AMORIM KRON 

DEBASTIANI - OAB:SP 331.813, JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT, MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - OAB:SP 

391.132, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT, NATÁLIA DINIZ DA SILVA - OAB:SP 289.565

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159089 Nr: 8643-28.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DE OLIVEIRA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre a petição de fl.104, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142759 Nr: 1062-59.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS FERNANDA C DA C BORTOLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 169444 Nr: 5008-05.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAS SILVA DE SOUZA EIRELI - ME - IMPERIAL 

CORRETORAS DE CEREAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:MT/ 8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Vistos.

 Considerando que a parte embargada e seu advogado não 

compareceram a esta solenidade, embora devidamente intimados, 

conforme DJE nº 10630, não apresentando até a abertura desta audiência 

justificativa para suas ausências, considero a desistência da produção de 

prova oral. Tendo em vista a justificativa apresentada na petição retro, 

defiro o requerimento de fl. 259/264. Designo audiência em continuação 

para o dia 07/04/2020, às 13h30min. Saem os presentes intimados. 

Intime-se a parte Embargada. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o 

presente.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 129809 Nr: 2575-96.2014.811.0037

 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: FIDÊNCIO FÁBIO FABRIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALFEU MANFRÃO, IARA LUIZA 

ROETGER MANFRÃO, CLARISSA ROETGER MANFRÃO, DANIELA 

ROETGER MANFRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANE PEDROSO - 

OAB:47671, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:10772/O, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Proceda-se conforme requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 134491 Nr: 6369-28.2014.811.0037

 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: CLARISSA ROETGER MANFRÃO, DANIELA ROETGER 

MANFRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCRIDES FABRIS -ESPÓLIO, THIAGO 

FABRIS, FIDÊNCIO FÁBIO FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PEDROSO - OAB:47671, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 Vistos.
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Defiro o pedido retro.

Proceda-se conforme requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 144528 Nr: 1826-45.2015.811.0037

 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: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

INSUMOS AGROPECUARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, Fábio Góes Cintra - OAB:320818/sp, 

JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 27.141

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por 

COOALESTE – COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIÃO SUL DO MATO GROSSO em face do UPL DO BRASIL INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 442/447, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela sua homologação e extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

442/447, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 142763 Nr: 1066-96.2015.811.0037

 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: ATACADO CENTRAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:16970/MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:MT/ 8.798-A, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, apenas para compelir o requerido a retirar o vídeo de 

suas redes sociais.Confirmo a liminar de fls. 43/44.Tendo havido 

sucumbência recíproca, CONDENO as partes no pagamento das custas e 

despesas processuais pro rata, arcando cada qual com os honorários 

advocatícios de seus respectivos patronos, os quais arbitro em R$ 

3.000,00 (três mil reais), atendendo ao disposto no artigo 85, § 2º do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento 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, 28 de janeiro de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 103135 Nr: 2311-84.2011.811.0037

 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: FERNANDO BARROS POLIZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTURAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE 

COSTURA LTDA, SEWIMPORT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA VISSOTTO MACARINE - 

OAB:13614/MT, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT, 

ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 13.322, FÁBIO 

MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:16843, MARCELO FONSECA BOAVENTURA - OAB:151.515, 

NAYARA SANTOS DE MORAES - OAB:MT 20215

 Vistos.

 Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada da carta de preposição, 

bem como substabelecimento. Declaro encerrada a instrução. Sai a parte 

requerida intimada para apresentar memoriais finais no prazo legal. 

Intime-se a parte requerente para apresentar memorais finais no prazo 

legal. Após, concluso para sentença. Cumpra-se. Nada mais havendo, 

encerro o presente.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 105229 Nr: 4227-56.2011.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - 

OAB:GO/ 32.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO EUGÊNIO 

FERNANDES FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13.300, NELIANE A. 

MANOEL - OAB:13.907 B, NELSON A. MANOEL JUNIOR - OAB:5454-B

 Vistos.

 Ante a certidão de fl. 50, bem como considerando a criação da Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos e, ainda, o Ofício Circular 

nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa no sistema.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 166142 Nr: 3247-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVC Brazil Indústria de Tubos Conexões S.A, 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 
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OAB:MT 4705, FLAVIA VENCESLAU GOMES - OAB:MT/16843, 

NAYARA SANTOS DE MORAES - OAB:MT 20215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELFIM SUEMI NAKAMURA - 

OAB:PR 23.664, LUCAS HENRIQUE MACHADO OLIVETTI - OAB:PR 

68.434, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve a nomeação do perito judicial, o 

qual apresentou a proposta na quantia de R$3.000,00 (três mil reais) (fl. 

186).

Às fls. 190/191, a requerente discorda acerca da proposta apresentada 

pelo perito, pugnando pela redução dos honorários periciais para uma 

quantia proporcional com o trabalho a ser realizado.

Às fls. 192/193, a parte requerida BANCO BRADESCO S/A, discorda da 

proposta do perito nomeado pelo juízo.

Intimado o perito para informar a possibilidade de redução da verba 

honoraria, este manteve o valor anteriormente arbitrado.

Ato contínuo, considerando o valor dos honorários apresentados à fl. 186 

e mantidos às fls. 197/198, entendo que o valor mostra-se desarrazoado.

Deste modo, em respeito à proporcionalidade e razoabilidade dos atos, 

pode o juízo, de ofício, fixar o valor que entende devido, considerando a 

complexidade e duração do procedimento, bem como a qualificação e 

expertise do profissional nomeado. Assim, entendo que o valor arbitrado 

mostra-se excessivo, motivo pelo qual fixo como horários periciais a 

quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos exatos termos da 

decisão de fl. 183.

Neste sentido, cita-se jurisprudência:

 E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O arbitramento dos honorários 

periciais, deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade, 

razoabilidade e modicidade, sob pena de onerar em demasia o processo 

executivo, tornando-o mais dispendioso do que o próprio valor discutido. 

No particular, considerando a complexidade da perícia, duração do serviço 

prestado, o prestígio e confiança que o profissional nomeado desperta no 

juízo que o nomeia, de forma a remunerar com dignidade o trabalho 

exercido, e a possibilidade de parcelamento do montante fixado, é de se 

manter o valor arbitrado na origem. (TJ-MS - AI: 14035548420198120000 

MS 1403554-84.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira 

Hanson, Data de Julgamento: 17/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 20/05/2019)

Assim, intime-se o perito nomeado para tomar conhecimento desta decisão 

e, no prazo de 10 (dez) dias, informar se tem interesse na prosseguimento 

do ato pelo valor arbitrado por este juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 138973 Nr: 9665-58.2014.811.0037

 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: ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYANA CASUSA NIEBISCH, ELISABETE 

RODRIGUES DE MATOS, MARCOS LOPES DOS SANTOS CONSTRUTORA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da 

reconvenção, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, apenas para CONDENAR a 

requerente/reconvinda ao pagamento de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos 

e cinquenta reais) à requerida/reconvinte, acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação.Tendo havido 

sucumbência recíproca, CONDENO as partes no pagamento das custas e 

despesas processuais pro rata, arcando cada qual com os honorários 

advocatícios de seus respectivos patronos, os quais arbitro em R$ 

3.000,00 (três mil reais), atendendo ao disposto no artigo 85, § 2º do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento 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, 28 de janeiro de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149244 Nr: 3979-51.2015.811.0037

 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 CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CARLA DO PRATO CAMPOS - OAB:156844 SP, 

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327026 SP, ORESTE 

NESTOR DE SOUZA LASPRO - OAB:98.628 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre a petição de fl.145, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 149882 Nr: 4337-16.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES MARTIGNAGO

 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 CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andresa Martignago de 

Souza - OAB:13974, FABIANE MACHNIC RUSSO - OAB:MT.12987

 Ante o exposto, ACOLHO os embargos monitórios, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, apenas para DECLARAR a inexistência 

de débito entre as partes, referente ao nº 9470506545.Custas e 

honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 

611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA 

para arquivamento 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, 28 de 

janeiro de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151074 Nr: 4882-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RUDE PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:MT 5367, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151281 Nr: 4952-06.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GELSON LUIZ SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESINHA STRAPASSON FOCKINK, LUCIANO 

FOCKINK - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:MT 14144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre a petição de fl.89, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 163928 Nr: 2178-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS SILVA DE SOUZA EIRELI - ME - 

IMPERIAL CORRETORAS DE CEREAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:16970/MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:MT/ 8.798-A, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 Vistos.

Considerando que houve designação de audiência de continuação, nos 

autos em apenso (código 169444), aguarde-se a realização do ato.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste-MT, 28 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 102576 Nr: 1938-53.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 25341, RUBENS CRUNIVEL RODRIGUES - OAB:32.468-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT

 Vistos.

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por DANIEL 

BORTOLON UBALDO, alegando, em síntese, omissão na sentença de fl. 

67, uma vez que não fixou honorários advocatícios.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Compulsando os autos, constato que houve omissão na sentença 

atacada, de modo que deve ser sanada.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a contradição na sentença, 

fazendo constar:

“Condeno a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 485, III, §2º, do Novo Código de Processo Civil, que 

se fixa em 10% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o 

artigo 85, §2º, e 90 do Código de Processo Civil.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 58233 Nr: 5846-26.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP, MHVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:MT 5367, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Vistos.

Cumpra-se o despacho anterior, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 36543 Nr: 4461-48.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS AVELINO CHIMELLO, PAULINHO 

JOSÉ PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

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

 Vistos.

Ante o teor da petição de fls. 142/145 e 185, intime-se o terceiro 

interessado Sr. Amauri José Segatto para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

opor embargos de terceiro, nos termos do artigo 792, §4º, do Código de 

Processo Civil.

Após, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 107460 Nr: 6574-62.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINHO JOSÉ PASSINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Desse modo, julgo IMPROCEDENTE os presentes embargos, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Deixo de condenar o embargante a suportar os ônus das despesas 

processuais e sucumbência, por estar representado por Curador 

Especial.Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, 

arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de 

estilo e as cautelas de praxe.Publicada e registrada a presente sentença 

pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 28 de 

janeiro de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 123291 Nr: 5839-58.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX ALGODOEIRA & PRESTADORA DE SERVIÇOS 

AGRÍCOLAS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAM BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Chaves de Oliveira - 

OAB:MT/12.291, JACKSON F. C. COUTINHO - OAB:MT/9172-B, JOSÉ 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.172-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DEFFENTI - OAB:SP 

312.701, LUCIANA QUEIROZ PEREIRA - OAB:SP 325.157-A, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Vistos.

Apense-se estes autos aos autos da ação nº 7615-30.2012.811.0037 

(código 116946) e 274-16.2013.811.0037 (código 117929).

Sem prejuízo, aguarde-se a realização da audiência designada nos autos 

(código 117929 e 116946).

Intimem-se

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 125967 Nr: 8533-97.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAM BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ALGODOEIRA & PRESTADORA DE 

SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:MT/9172-B

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação de fl. 109, proceda-se ao 

desentranhamento das petições encartadas às fls. 94 e 95, juntando-as 

em seus respectivos processos (códigos 117929 e 116946), conforme 

requerido.

Sem prejuízo, apense-se estes autos aos autos da ação nº 

7615-30.2012.811.0037 (código 116946) e nº 274-16.2013.811.0037 

(código 117929), bem como aguarde-se a realização da audiência 

designada nos autos supracitados.

Intimem-se

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 1044 Nr: 799-23.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:10.192, LILIANE MARTINS FRANGE - OAB:MT-4.457, 

PATRÍCIA QUESSADA MILAN - OAB:7131/MT, SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por SANDRA MARA 

BASEI em face de ZAID ARBID, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 401/402, as partes informam que realizaram acordo nestes autos e 

nos autos n° 798-38.1998.811.0037 (código 1042) e pugnam pela 

homologação e pela extinção ante o pagamento.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO acima entabulado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão.

Tendo em vista que no acordo consta a informação de pagamento até dia 

05/12/2019, porém, o protocolo foi realizado em 03/12/2019, e nada mais 

foi informado referente ao cumprimento da obrigação pactuada, intime-se 

a parte autora para informar se o acordo foi integralmente cumprido.

Após certifique-se e concluso para sentença.

Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 6745 Nr: 94-25.1998.811.0037

 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: CARLOS MEYER, NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER, 

PAULO FERNANDO REIS, SÔNIA MEYER REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO RIVA, ALTAIR DOS SANTOS 

RIVA, SEVERINO ROMANO RIVA, AFFONSO RIVA, DILVA GIRARDI RIVA, 

NEUZA CIARELLI RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - 

OAB:12.1255-B/MT, EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - 

OAB:9581/O, JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:MT 14144

 Vistos.

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento de fls. 1.597/1.637 e 

1.638/1.659.

Encaminhem-se as informações prestadas ao Excelentíssimo Sr. Dr. 

Relator.

Juntem-se cópias das informações prestadas aos autos.

Concluídas as determinações, cumpra-se integralmente o determinado na 

decisão proferida no agravo de instrumento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 19182 Nr: 957-39.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL-AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA - OAB:2.360-MT, HENNYNK FERNANDO PRATES - OAB:MT 

20967-O, WILLIAN RICARDO MELLO ZANONI - OAB:66404

 Ante o exposto, HOMOLOGO o ADITIVO DO ACORDO entabulado às fls. 

463/464, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão.Determino a suspensão do 

processo até o cumprimento integral da obrigação, nos termos dos artigos 

313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo, 

intimem-se as partes para informarem se o acordo foi integralmente 

cumprido.Após certifique-se e concluso para sentença.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro 

de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1003920-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA SOTT (REQUERIDO)

 

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 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1003920-41.2018.8.11.0037 Valor da causa: R$ 14.856,00 

ESPÉCIE: [Busca e Apreensão]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: MARIANA SOTT 

Endereço: rua castelo branco, castelandi, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 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:Requerente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 07.207.996/0001-50, com sede na Cidade 

de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, CEP 06029-900. Requerida: 

MARIANA SOTT, brasileiro(a), solteiro(a), gerente, portador(a) do RG nº 

20642490 SSP/MT e do CPF/MF nº 053.318.251-41, filiação: ignorado, com 

endereço residencial na RUA CASTELO BRANCO, 1147, CASTELANDIA, 

CEP 78850-000, na cidade de PRIMAVERA DO LESTE/MT, endereço 

eletrônico: não informado, pelas razões de fato e de direito abaixo 

expostas: Por “Contrato de Financiamento” nº 0101708066, celebrado 

entre as partes no dia 09/01/2017, o Requerente concedeu um crédito 

ao(a) Requerido(a), no valor líquido de R$ 15.794,26 (dezesseis mil 

novecentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), que deveria 

ser pago em 36 prestações no valor de R$ 693,84 (seiscentos e noventa 

e três reais e oitenta e quatro centavos) cada uma, cujo vencimento da 

primeira estava previsto para o dia 09/02/2017 e da última para o dia 

09/01/2020, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, 

marca VOLKSWAGEN, modelo POLO SEDAN FLEX 1.6 8V A/G 4P, ano 

2007/2007, chassi 9BWJB49N37P016253, placa KAF3352, cor PRETA e 

renavam nº 910086680. Ocorre, entretanto, que o(a) Requerido(a) não 

cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as 

prestações vencidas a partir de 09/01/2018, cuja mora está devidamente 

comprovada pela inclusa notificação extrajudicial, conforme artigo 3º e 2º, 

do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 

13.043/2014, pode ser requerida contra o devedor a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente. Outrossim, requer que seja efetivada a 

citação do(a) Requerido(a) com os benefícios do artigo 212, e demais 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil, para e no prazo de quinze 

(15) dias, querendo, conteste a presente ação, sob pena de revelia, 

facultando-lhe, ainda, o prazo de cinco (05) dias após a citação para o 

pagamento da dívida pendente, que nesta data importa em R$ 14.856,00 

(quatorze mil oitocentos e cinquenta e seis reais), mais os encargos 

moratórios previstos no contrato pelo atraso do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas, custas processuais e honorários 

advocatícios sobre o valor total, conforme Recurso Repetitivo nº 

1.1418.593-MS, sob pena de, não o fazendo, ficar, desde logo, 

consolidada a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do Requerente, 

facultando-lhe a venda para o pagamento do débito principal, mais os 

encargos moratórios previstos contratualmente, respeitando sempre, para 

todos os acréscimos, os limites, normas e restrições legais. Termos em 

que, dando-se à presente, o valor de R$ 14.856,00 (quatorze mil 

oitocentos e cinquenta e seis reais) DECISÃO: Vistos. Ante a 

impossibilidade de citação da parte requerida 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 da parte requerida 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 autora para se manifestar, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, SAULO DE SOUZA CAETANO, digitei. 

PRIMAVERA DO LESTE, 29 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007807-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1007807-33.2018.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ,impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) requerente para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000264-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELITA FATIMA LAUER BREITENBACH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000264-42.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CELITA FATIMA LAUER 

BREITENBACH RÉU: INSS Vistos. Expeça-se carta precatória para oitiva 

da testemunha NELCIR BRIGO e com o retorno das missivas diga a 

requerente no prazo legal. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de 

setembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 171590 Nr: 5994-56.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT

 Processo nº 5994-56.2016.811.0037 (Código 171590)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 01 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 158868 Nr: 8523-82.2015.811.0037

 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 ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAFÁ MARTINS BARBOZA, LOURIVAL 

RODRIGUES COSTA, ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA, VIVIANE REGINA 

CLAUDINO, VIVIANE REGINA CLAUDINO -ME, MARCELO DIAS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMPOS E RIBEIRO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - OAB:574, CARLOS JOSE DE 

CAMPOS - OAB:14526, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JOSE DE CAMPOS - 

OAB:14526, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - OAB:8869/MT, 

DORIVAL ROSSATO JUNIOR - OAB:10933-A/MT, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO - OAB:12951/MT, KAROLINA LAURA DA SILVA 

- OAB:22674/0, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A, NAYARA SANTOS DE MORAIS - OAB:202015, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18597, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293, THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293/MT

 Por todo o exposto, com fulcro no § 9º, do artigo 17 da Lei 8429/92, 

entendendo como imprescindível a formalização do processo, RECEBO A 

PETIÇÃO INICIAL e em razão de indícios suficiente que dão conta da 

existência de atos ímprobos, CONCEDO a liminar pleiteada.Por 

consequência, SUSPENDO O TERMO DE ADESÃO N. 001/2015 firmado 

entre a empresa requerida e a Câmara Municipal de Primavera do Leste e 

DECRETO A INDISPONIBILIDADE DE BENS de JOSAFA MARTINS 

BARBOSA (CPF 567.281.661-49) , ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA 

(CPF 928.270.631-15), VIVIANE REGINA CLAUDINO (CPF 013.321.961-52), 

VIVIANE REGINA CLAUDINO-ME (Ápis Informática Ltda – CNPJ 

13.979.479/0001-00) e MARCELO DIAS MACHADO (CPF 532.137.771-53) 

no valor de R$ 63.671,54 (sessenta e três mil, seiscentos e setenta e um 

reais e cinquenta e quatro centavos).Neste ato, procedo consulta e 

bloqueio de veículos e ativos financeiros em nome dos requeridos via 

Bacen-Jud e Renajud. Determino, ainda que seja oficiado aos Cartórios de 

Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT e Cuiabá/MT requisitando 

informações sobre a existência de bens imóveis em nome de JOSAFA 

MARTINS BARBOSA (CPF 567.281.661-49) , ALEXANDRO OLIVEIRA DA 

SILVA (CPF 928.270.631-15), VIVIANE REGINA CLAUDINO (CPF 

013.321.961-52), VIVIANE REGINA CLAUDINO-ME (Ápis Informática Ltda – 

CNPJ 13.979.479/0001-00) e MARCELO DIAS MACHADO (CPF 

532.137.771-53), averbando-se a indisponibilidade de bens à margem de 

eventuais matrículas em que os mesmos sejam proprietários. No mais, 

determino a CITAÇÃO dos requeridos para que, querendo, apresentem 

contestação à presente, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando as 

provas que pretendem produzir, prosseguindo o processo em seus 

ulteriores termos.Nos termos do art. 17 da Lei nº 8.429/92, notifique-se o 

Município de Primavera do Leste/MT para querendo integrar a lide.Após a 

manifestação das partes, o que deverá ser certificado, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público e, só então, voltem-me conclusos.Às 

providências.Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000843-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000843-24.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: RAFAEL ALVES DE LIMA 

EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, Trata-se de Cumprimento de Sentença pleiteada por 

RAFAEL ALVES DE LIMA em face de ATIVOS S.A CIA SECURITIZADORA 

CRÉDITOS FINANCEIROS. Analisando detidamente os autos, verifico que a 

parte executada foi citada e intimada da fase de conhecimento no seguinte 

endereço: “RUA SEP. NORTE, N°504, ASA NORTE, CEP-70.730-521, 

BRASILIA – DF”. A tentativa de intimação da parte executada para o 

cumprimento da sentença ocorreu no mesmo endereço acima mencionado 

(id. n°19458198). Ocorre que a parte executada mudou de endereço e não 

comunicou este juízo, o que reputa ser válida as intimações enviadas. 

Logo, nos termos do §2°, artigo 19, da Lei n°9.099/95, “as partes 

comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação”. Diante do exposto, 

declaro válida a intimação da parte executada, nos termos do artigo 19, 

§2º, da Lei nº9.099/95. Intime-se a exequente para requer o que de direito, 

no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 

27 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002382-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002382-25.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL 

PRIMAVERA LTDA - EPP EXECUTADO: JULIO CESAR GOMES Vistos, 

Oficie-se as Cooperativas de Crédito apontadas no id. n°19843141, a 

saber: PRIMACREDI/SICREDI/SICOOB , a fim de que procedam o bloqueio 

dos valores concernentes às cotas capitais da parte executada, caso 

exista, até o limite do valor do débito, cientificando que em caso de 

penhora positiva, poderá se manifestar nos autos, em 10 (dez) dias. 

Positiva a penhora, intime-se a parte executada, conforme prevê o artigo 

841 do CPC. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE mandado de constatação, penhora 
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e avaliação, a ser cumprido na residência do executado, objetivando-se 

saber se há veículos ou qualquer bem penhorável na posse do executado 

para a satisfação do débito exequendo. Em caso positivo, deverá o Oficial 

de Justiça proceder a penhora e avaliação dos bens penhorados, 

nomeando a parte exequente como fiel depositário. Restando frustradas 

as diligências anteriores, intime-se a parte exequente para indicar bens à 

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

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010940-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CLARICE KURZ DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELIA LEMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010940-32.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ELIANE CLARICE KURZ DE 

ABREU EXECUTADO: JOCELIA LEMOS Vistos, Designo audiência de 

conciliação para o dia 30 de março de 2020, às 14:00horas, que ocorrerá 

no Gabinete da 5ª Vara. Intime-se as partes. Primavera do Leste/MT, 27 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007074-67.2018.8.11.0037

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:

ELIANE NORONHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007074-67.2018.8.11.0037. REQUERENTE: M. S. RODRIGUES 

WACHHOLZ & CIA LTDA - ME REQUERIDO: ELIANE NORONHA Vistos, 

Trata-se de ação de cobrança pleiteada por MS RODRIGUES WACHHOLZ 

E CIA LTDA - ME em face de ELIANE NORONHA, todos qualificados na 

petição inicial. Em consulta ao sistema BACENJUD, esse juízo localizou 

diversos endereços da parte requerida, conforme comprovante em anexo. 

Diante disso, intime-se a parte demandante para requerer o que direito, no 

prazo de 05(cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003951-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA VIEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003951-27.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JUSSARA VIEIRA BARBOSA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Tendo em vista a informação nos autos de que a parte 

autora já havia realizado a consulta com médico neurocirurgião 

especialista em coluna às expensas do Sistema Único de Saúde, 

requisite-se diretamente do fornecedor SOTRAUMA S/A beneficiário do 

alvará nº 545565-0/2019, a devolução do valor de R$ 250,00(duzentos e 

cinquenta reais), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio da 

respectiva quantia de sua conta. Juntamente com o ofício, encaminhe-se 

cópia da decisão que determinou o bloqueio e do alvará judicial. Juntado o 

comprovante da devolução do valor, concluso o processo para extinção. 

Decorrido o prazo sem a comprovação, concluso para bloqueio. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020 Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005489-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR EVANGELISTA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

1010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005489-43.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE RIBAMAR 

EVANGELISTA MENDES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Tendo em vista que já 

decorreu o prazo da suspensão requerida, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003239-37.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 

(EXEQUENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JOSE DIVINO FREITAS (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003239-37.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Intime-se a parte requerente para cumprir a determinação do Id. N° 

23993536 no prazo de 15 dias. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002207-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002207-94.2019.8.11.0037. REQUERENTE: DELMIRA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Defiro o pedido de Id. N° 26791458. Suspendo o feito pelo 

período de 90(noventa) dias. Transcorrido o prazo, intime-se a parte 

requerente, para que em 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Anote-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENOR DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

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 DESPACHO Processo: 

1000311-84.2017.8.11.0037. REQUERENTE: WALDENOR DE JESUS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, O pedido de intimação pessoal do(a) assistido(a) 

da Defensoria Pública não deve ser acolhido, haja vista que constitui 

incumbência da própria Defensoria Pública, que assiste à parte no 

processo e foi regular e pessoalmente intimada no processo eletrônico (a 

Defensoria Pública), manter contato atualizado com seu usuário/cliente no 

âmbito administrativo para fundamentar suas manifestações processuais, 

cuja Instituição goza de unidade, indivisibilidade e independência funcional. 

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA. É dever do procurador da parte manter o contato e 

a localização de seu cliente no âmbito administrativo, razão pela qual deve 

ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a 

empresas de telefonia móvel e órgãos conveniados, em busca do 

endereço atual da parte autora. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

COM SEGUIMENTO NEGADO. (Agravo de Instrumento Nº 70068265388, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos 

de Souza Junior, Julgado em 12/02/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO HUMANO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. É dever do 

procurador da parte manter o contato e a localização de seu cliente no 

âmbito administrativo, razão pela qual deve ser mantida a decisão 

vergastada que indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte autora 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito, até mesmo quando 

a parte é assistida pela Defensoria Pública. Precedentes. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70066474735, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, 

Julgado em 18/11/2015). A prerrogativa para intimação pessoal é da 

Defensoria Pública (o que deveras ocorreu nos autos), e não da pessoa 

por ela assistida. Ademais, não se olvide que se trata de processo da 

competência Juizado Especial da Fazenda Pública, que é disciplinado pela 

Lei nº 12.153/2009, sendo o Código de Processo Civil aplicável apenas 

subsidiariamente e, expressamente, para as citações e intimações, 

conforme leitura conjugada da Lei 12.153/2009, do Enunciado 161-Juizado 

Cível – e do Enunciado 01-Juizado da Fazenda Pública, ambos do Fonaje. 

Acrescento que, no que tange às intimações dos assistidos da Defensoria 

Pública para comparecimento às audiências, nos processos do Juizado 

Especial Cível, já existe um entendimento entre este Juízo e a própria 

Defensoria Pública para a intimação pessoal daqueles, não se aplicando, 

portanto, ao caso dos autos. Este magistrado reconhece e admira o 

grande trabalho realizado pela douta Defensoria Pública e também a 

infinidade de providências administrativas a seu cargo, como esta que 

está sendo pleiteada, mas no Judiciário não está sendo diferente, dada a 

demanda insuportável, de forma que se afigura descabido que o Poder 

Judiciário absorva uma incumbência da parte autora, quando a ela cabe 

fazer prova nos autos. Entendo, ainda, que o paciente desprestigia todo 

esse trabalho, quando se alheia ao processo, como se nada tivesse sido 

feito em seu favor! Diante do exposto, rejeito o pedido de intimação 

pessoal da parte autora. Vale ainda dizer que a sentença foi procedente, 

podendo ser executada (pedido de cumprimento) a qualquer momento. 

Intime-se a Defensoria Pública para conhecimento desta decisão e 

arquive-se, desde logo os Autos, caso já transitada em julgado. Primavera 

do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003340-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003340-74.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SILVIO JOSE DOS REIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Tendo em vista que parte autora não prestou contas no 

processo, apesar de devidamente intimada a fazê-lo (Id. N° 24792926, 

26297449), requisite-se diretamente do(s) fornecedor(s), DROGARIA 

ULTRA POPULAR PRIMAVERA DO LESTE S/A, a(s) nota(s) fiscal(is) 

comprobatória(s) do(s) serviço(s), – medicamento(s) ROSUVASTATINA 

20MG, PROCORALAN (IVABRADINA) 7,5MG E ENTRESTO 

(SACUBITRIL/VALSARTANA) 24/26MG, oriundos do saldo do Alvará 

Eletrônico n° 551089-9 / 2019 - com prazo de 5 (cinco) dias para resposta, 

sob pena de bloqueio do numerário das contas do fornecedor, 

esclarecendo-se que já foi pago(a) e ainda não se prestou contas no 

processo. Juntamente com o ofício, encaminhe-se cópia do orçamento e 

do alvará judicial, respectivos. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007816-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUDREANE SANTANA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007816-92.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AUDREANE SANTANA 

ALVES REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, O pedido de intimação pessoal do(a) assistido(a) 

da Defensoria Pública não deve ser acolhido, haja vista que constitui 

incumbência da própria Defensoria Pública, que assiste à parte no 

processo e foi regular e pessoalmente intimada no processo eletrônico (a 

Defensoria Pública), manter contato atualizado com seu usuário/cliente no 

âmbito administrativo para fundamentar suas manifestações processuais, 

cuja Instituição goza de unidade, indivisibilidade e independência funcional. 

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA. É dever do procurador da parte manter o contato e 

a localização de seu cliente no âmbito administrativo, razão pela qual deve 

ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a 

empresas de telefonia móvel e órgãos conveniados, em busca do 

endereço atual da parte autora. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

COM SEGUIMENTO NEGADO. (Agravo de Instrumento Nº 70068265388, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos 

de Souza Junior, Julgado em 12/02/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO HUMANO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. É dever do 

procurador da parte manter o contato e a localização de seu cliente no 

âmbito administrativo, razão pela qual deve ser mantida a decisão 

vergastada que indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte autora 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito, até mesmo quando 

a parte é assistida pela Defensoria Pública. Precedentes. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70066474735, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, 

Julgado em 18/11/2015). A prerrogativa para intimação pessoal é da 

Defensoria Pública (o que deveras ocorreu nos autos), e não da pessoa 

por ela assistida. Ademais, não se olvide que se trata de processo da 

competência Juizado Especial da Fazenda Pública, que é disciplinado pela 

Lei nº 12.153/2009, sendo o Código de Processo Civil aplicável apenas 

subsidiariamente e, expressamente, para as citações e intimações, 

conforme leitura conjugada da Lei 12.153/2009, do Enunciado 161-Juizado 

Cível – e do Enunciado 01-Juizado da Fazenda Pública, ambos do Fonaje. 

Acrescento que, no que tange às intimações dos assistidos da Defensoria 

Pública para comparecimento às audiências, nos processos do Juizado 

Especial Cível, já existe um entendimento entre este Juízo e a própria 

Defensoria Pública para a intimação pessoal daqueles, não se aplicando, 
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portanto, ao caso dos autos. Este magistrado reconhece e admira o 

grande trabalho realizado pela douta Defensoria Pública e também a 

infinidade de providências administrativas a seu cargo, como esta que 

está sendo pleiteada, mas no Judiciário não está sendo diferente, dada a 

demanda insuportável, de forma que se afigura descabido que o Poder 

Judiciário absorva uma incumbência da parte autora, quando a ela cabe 

fazer prova nos autos. Entendo, ainda, que o paciente desprestigia todo 

esse trabalho, quando se alheia ao processo, como se nada tivesse sido 

feito em seu favor! Diante do exposto, rejeito o pedido de intimação 

pessoal da parte autora. Intime-se a Defensoria Pública, para que requeira 

o que entender de direito, sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 

28 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004776-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR RIBEIRO BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

JUNIOR IGOR OLIVEIRA BUENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004776-68.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JUNIOR RIBEIRO BUENO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, JUNIOR IGOR OLIVEIRA BUENO Vistos, Tendo em vista que já 

decorreu o prazo da suspensão requerida, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA GONCALVES (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO SAUL QUINTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000639-43.2019.8.11.0037. INTERESSADO: LUCIANE CRISTINA 

GONCALVES REQUERIDO: FERNANDO AUGUSTO SAUL QUINTAS Vistos, 

O pedido de intimação pessoal da assistida LUCIANE CRISTINA 

GONCALVES da Defensoria Pública não deve ser acolhido, haja vista que 

constitui incumbência da própria Defensoria Pública, que assiste à parte 

no processo e foi regular e pessoalmente intimada no processo eletrônico 

(a Defensoria Pública), manter contato atualizado com seu usuário/cliente 

no âmbito administrativo para fundamentar suas manifestações 

processuais, cuja Instituição goza de unidade, indivisibilidade e 

independência funcional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes 

julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. PARTE AUTORA 

ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. É dever do procurador da parte 

manter o contato e a localização de seu cliente no âmbito administrativo, 

razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de 

expedição de ofícios a empresas de telefonia móvel e órgãos 

conveniados, em busca do endereço atual da parte autora. Precedentes. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70068265388, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 12/02/2016). 

JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM 

EXAME DO MÉRITO. ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR. PARTE ASSISTIDA 

PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSOR INTIMADO PESSOALMENTE 

PARA O ATO. PRETENDIDA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

DESCABIMENTO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). 2. 

Achando-se o autor patrocinado pela Defensoria Pública, e, tendo o órgão 

de assistência sido intimado pessoalmente da audiência designada, na 

forma determinada pelo art. 5º, § 5º, da Lei nº. 1.060/50, não se há de 

falar em nulidade, pela inexistência de mandado especificamente dirigido 

ao seu constituinte, providência que carece de fundo legal, porquanto a 

intimação regular do defensor ou advogado dispensa nova comunicação, 

pelo cartório, à parte por ele assistida. 3. Apelo conhecido e desprovido. 

Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do 

valor corrigido da causa, ex vi do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa, 

todavia, a exigibilidade de tais verbas, uma vez que beneficiário da 

gratuidade de justiça (fl. 91). (TJ-DF - ACJ: 20140110797636 DF 

0079763-90.2014.8.07.0001, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA 

JUNIOR, Data de Julgamento: 25/11/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

28/11/2014. Pág.: 308). Destaquei A prerrogativa para intimação pessoal é 

da Defensoria Pública (o que deveras ocorreu nos autos), e não da 

pessoa por ela assistida. Acrescento que, no que tange às intimações dos 

assistidos da Defensoria Pública para comparecimento às audiências, nos 

processos do Juizado Especial Cível, já existe um entendimento entre este 

Juízo e a própria Defensoria Pública para a intimação pessoal daqueles, 

não se aplicando, portanto, ao caso dos autos. Este magistrado 

reconhece e admira o grande trabalho realizado pela douta Defensoria 

Pública e também a infinidade de providências administrativas a seu cargo, 

como esta que está sendo pleiteada, mas no Judiciário não está sendo 

diferente, dada a demanda insuportável, de forma que se afigura 

descabido que o Poder Judiciário absorva uma incumbência da parte 

autora, quando a ela cabe fazer prova nos autos. Entendo, ainda, que o 

paciente desprestigia todo esse trabalho, quando se alheia ao processo, 

como se nada tivesse sido feito em seu favor! Diante do exposto, REJEITO 

O PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA (ID 28256138). Fixo 

prazo de 15 (quinze) dias para que a Reclamante informe o endereço 

atualizado da parte Requerida, sob pena de arquivamento e extinção do 

processo. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2019. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MEDINA FERREIRA (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:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001004-34.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIANA MEDINA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Para melhor elucidação dos 

fatos narrados nos autos, converto o julgamento em diligência. Junte a 

parte requerente, comprovante de endereço contemporâneo à propositura 

da ação em seu nome, no prazo de 15(quinze) dias, salientando que caso 

o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá estar 

acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório Notarial e 

Registral, bem como esclarecer e demonstrar qual a relação jurídica entre 

a parte e o terceiro, sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 27 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000258-69.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JACKSON BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Para 

melhor elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento 

em diligência. Junte a parte reclamante extrato de negativação atualizada 

expedida pelos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e SCPC 

BOA VISTA), necessário para aferir eventual direito a indenização por 

dano moral e seu montante, assim como a aplicabilidade da súmula 385 

STJ. Tendo em vista que a incompetência territorial pode ser reconhecida 

de ofício, nos termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, no mesmo 

prazo, comprovante de endereço contemporâneo à propositura da ação 

em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço esteja em 

nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, com firma 

reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e 

demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o terceiro. Cumpra-se as 

diligências, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção. Primavera 

do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLEBER MESQUITA DE OLEGARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000098-44.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO CLEBER MESQUITA DE 

OLEGARIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência. Junte a parte reclamante extrato da negativação atualizada 

expedida pelos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e SCPC 

BOA VISTA), necessário para aferir eventual direito a indenização por 

dano moral e seu montante, assim como a aplicabilidade da súmula 385 

STJ. Tendo em vista que a incompetência territorial pode ser reconhecida 

de ofício, nos termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, comprovante 

de endereço contemporâneo à propositura da ação em seu nome, 

salientando que caso o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, com firma 

reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e 

demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o terceiro. Cumpra-se as 

diligências, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção. Primavera 

do Leste/MT, 27 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006103-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVA ANJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006103-19.2017.8.11.0037. REQUERENTE: GEOVA ANJO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Para melhor elucidação dos fatos 

narrados nos autos, converto o julgamento em diligência. Tendo em vista 

que a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, nos termos 

do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, no prazo de 15(quinze) dias, 

comprovante de endereço contemporâneo à propositura da ação em seu 

nome, salientando que caso o comprovante de endereço esteja em nome 

de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, com firma 

reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e 

demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o terceiro, sob pena de 

extinção. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006070-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVA ANJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006070-29.2017.8.11.0037. REQUERENTE: GEOVA ANJO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Para melhor elucidação dos 

fatos narrados nos autos, converto o julgamento em diligência. Tendo em 

vista que a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, nos 

termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, no prazo de 15(quinze) 

dias, comprovante de endereço contemporâneo à propositura da ação em 

seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço esteja em 

nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, com firma 

reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e 

demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o terceiro, sob pena de 

extinção. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUERINO DE LIMA (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:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000499-43.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZ GUERINO DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Para melhor elucidação dos 

fatos narrados nos autos, converto o julgamento em diligência. Tendo em 

vista que a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, nos 

termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, no prazo de 15(quinze) 

dias, comprovante de endereço contemporâneo à propositura da ação em 

seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço esteja em 

nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, com firma 

reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e 

demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o terceiro, sob pena de 

extinção. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIANA ALVES ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000532-33.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FABIANA ALVES ELIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato 

prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, 

inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até 

o máximo de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 

34, Lei n. 9.099/95). 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, conforme disciplina o 

artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas 

intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data 

designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por 

ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005355-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGRA SANTOS AMORIM (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))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005355-50.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANGRA SANTOS AMORIM 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Designe-se audiência de 

instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os 

Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que 

as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). 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, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005368-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA SILVA DE OLIVEIRA (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))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005368-49.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LINDALVA SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência. Tendo em vista que a incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício, nos termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, 

no prazo de 15(quinze) dias, comprovante de endereço contemporâneo à 

propositura da ação em seu nome, salientando que caso o comprovante 

de endereço esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de 

declaração, com firma reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem 

como esclarecer e demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o 

terceiro, sob pena de extinção. Declaro a conexão entre os autos 

1005368-49.2018.8.11.0037 e 1005367-64.2018.8.11.0037, visto que trata 

de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Primavera do Leste/MT, 28 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005367-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA SILVA DE OLIVEIRA (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 - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005367-64.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LINDALVA SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência. Tendo em vista que a incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício, nos termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, 

no prazo de 15(quinze) dias, comprovante de endereço contemporâneo à 

propositura da ação em seu nome, salientando que caso o comprovante 

de endereço esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de 

declaração, com firma reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem 

como esclarecer e demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o 

terceiro, sob pena de extinção. Declaro a conexão entre os autos 

1005368-49.2018.8.11.0037 e 1005367-64.2018.8.11.0037, visto que trata 

de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Primavera do Leste/MT, 28 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005200-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RENATO GERALDO DE SOUZA (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:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005200-47.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PEDRO RENATO GERALDO 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Manifeste-se a parte 

requerente acerca dos documentos juntados nos eventos n°19038912 e 

n°20958854, no prazo de 15(quinze) dias. Decorrido o prazo, com o seu 

manifestação, volte-me conclusos para sentença. Primavera do Leste/MT, 

28 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005195-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HIGINO FERREIRA LIMA JUNIOR (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))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005195-25.2018.8.11.0037. REQUERENTE: HIGINO FERREIRA LIMA 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Designe-se audiência de 

instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os 

Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que 

as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). 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, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Declaro a conexão entre os autos 1005195-25.2018.8.11.0037 e 

1005194-40.2018.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

atos processuais. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005202-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANA MENDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (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))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005202-17.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JUCIANA MENDES SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência. Tendo em vista que a incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício, nos termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, 

no prazo de 15(quinze) dias, comprovante de endereço contemporâneo à 

propositura da ação em seu nome, salientando que caso o comprovante 

de endereço esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de 

declaração, com firma reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem 

como esclarecer e demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o 

terceiro, sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003124-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELY FERREIRA LOUZADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003124-50.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ARIELY FERREIRA LOUZADA 

REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, Designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato 

prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, 

inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até 

o máximo de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 

34, Lei n. 9.099/95). 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, conforme disciplina o 

artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas 

intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data 

designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por 

ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001766-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PELINSSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001766-50.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DIRCEU PELINSSER 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência. Junte a parte reclamante extrato da negativação atualizada 

expedida pelos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e SCPC 

BOA VISTA), necessário para aferir eventual direito a indenização por 

dano moral e seu montante, assim como a aplicabilidade da súmula 385 

STJ. Tendo em vista que a incompetência territorial pode ser reconhecida 
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de ofício, nos termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, comprovante 

de endereço contemporâneo à propositura da ação em seu nome, 

salientando que caso o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, com firma 

reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e 

demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o terceiro. Cumpra-se as 

diligências no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção. Primavera 

do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000551-39.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCISCO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, Para melhor elucidação dos 

fatos narrados nos autos, converto o julgamento em diligência. Tendo em 

vista que a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, nos 

termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, no prazo de 15(quinze) 

dias, comprovante de endereço contemporâneo à propositura da ação em 

seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço esteja em 

nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, com firma 

reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e 

demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o terceiro, sob pena de 

extinção. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000392-96.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ZILDA MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Para melhor elucidação 

dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em diligência. Tendo 

em vista que a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, 

nos termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, no prazo de 

15(quinze) dias, comprovante de endereço contemporâneo à propositura 

da ação em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço 

esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, 

com firma reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem como 

esclarecer e demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o terceiro, 

sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006551-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CRISTINA SEBASTIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006551-55.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANDRESSA CRISTINA 

SEBASTIAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência. Junte a parte reclamante extrato da negativação atualizada 

expedida pelos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e SCPC 

BOA VISTA), necessário para aferir eventual direito a indenização por 

dano moral e seu montante, assim como a aplicabilidade da súmula 385 

STJ. Tendo em vista que a incompetência territorial pode ser reconhecida 

de ofício, nos termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, comprovante 

de endereço contemporâneo à propositura da ação em seu nome, 

salientando que caso o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, com firma 

reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e 

demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o terceiro. Cumpra-se as 

diligências, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção. Primavera 

do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006815-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA MARTINS LEITE (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))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006815-72.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DA GUIA MARTINS 

LEITE REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Designe-se audiência de 

instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os 

Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que 

as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). 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, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006676-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SAPIECZINSKI MROGINSKI (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))
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006676-23.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VINICIUS SAPIECZINSKI 

MROGINSKI REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato 

prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, 

inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até 

o máximo de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 

34, Lei n. 9.099/95). 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, conforme disciplina o 

artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas 

intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data 

designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por 

ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA VIEIRA RODRIGUES DE SOUZA (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))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000787-54.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LORENA VIEIRA RODRIGUES 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência. Junte a parte reclamante extrato da negativação atualizada 

expedida pelos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e SCPC 

BOA VISTA), necessário para aferir eventual direito a indenização por 

dano moral e seu montante, assim como a aplicabilidade da súmula 385 

STJ. Tendo em vista que a incompetência territorial pode ser reconhecida 

de ofício, nos termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, comprovante 

de endereço contemporâneo à propositura da ação em seu nome, 

salientando que caso o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, com firma 

reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e 

demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o terceiro. Cumpra-se as 

diligências, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção. Primavera 

do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004164-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA RODRIGUES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004164-67.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRA MARIA RODRIGUES 

DAMASCENO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., BANCO 

BRADESCO Vistos, Para melhor elucidação dos fatos narrados nos autos, 

converto o julgamento em diligência. Junte a parte reclamante extrato da 

negativação atualizada expedida pelos órgãos de restrição ao crédito 

(SERASA, SPC e SCPC BOA VISTA), necessário para aferir eventual 

direito a indenização por dano moral e seu montante, assim como a 

aplicabilidade da súmula 385 STJ. Tendo em vista que a incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício, nos termos do Enunciado 89, do 

FONAJE, junte-se, comprovante de endereço contemporâneo à 

propositura da ação em seu nome, salientando que caso o comprovante 

de endereço esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de 

declaração, com firma reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem 

como esclarecer e demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o 

terceiro. Cumpra-se as diligências, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena 

de extinção. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007719-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA MIKAELLE RIBEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007719-92.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BRUNNA MIKAELLE RIBEIRO 

DE JESUS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência. Junte a parte reclamante extrato da negativação atualizada 

expedida pelos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e SCPC 

BOA VISTA), necessário para aferir eventual direito a indenização por 

dano moral e seu montante, assim como a aplicabilidade da súmula 385 

STJ. Tendo em vista que a incompetência territorial pode ser reconhecida 

de ofício, nos termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, comprovante 

de endereço contemporâneo à propositura da ação em seu nome, 

salientando que caso o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, com firma 

reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e 

demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o terceiro. Cumpra-se as 

diligências, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção. Primavera 

do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-38.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON GREISO DE SOUZA OAB - MT27428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RECONVINDO)

 

PROCESSO n. 1000456-38.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:SANDRO DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELITON GREISO DE 

SOUZA 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: Vespertino Data: 30/03/2020 Hora: 15:20 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ
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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 sob n. 28495700. Primavera do 

Leste-MT, 29/01/20. 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 apresentar 

impugnação à contestação lançada sob n. 28495732. Primavera do 

Leste-MT, 29/01/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-30.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MPM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000463-30.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MPM MAQUINAS 

E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 30/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 29 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: 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)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, querendo, manifestar-se nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, na conformidade do despacho lançado sob n. 

28165797. Primavera do Leste-MT, 29/01/20. Neide Vaz Domingues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012191-22.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENY ANA AVELAR BORGHETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

US COBRANCAS E CONSULTORIA DE NEGOCIOS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS OAB - SP0063096A 

(ADVOGADO(A))

MELISSA CEZAR OAB - MT22390/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

nos autos, na conformidade da decisão lançada sob n. 24303141. 

Primavera do Leste-MT, 29/01/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011694-81.2010.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L.K. ROSSATO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RAMBO OAB - MT0008645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON LIMA SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar acerca 

do lançamento nos autos sob n. 25803912 (Certidão/Oficial de Justiça). 

Primavera do Leste-MT, 29/01/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006042-90.2019.8.11.0037

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 apresentar 

impugnação às contestações lançadas sob nºs 28496133 e 27159762. 

Primavera do Leste-MT, 29/01/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006039-38.2019.8.11.0037

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 às contestações lançadas sob nºs 27157901 e 28496101. 

Primavera do Leste-MT, 29/01/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002266-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PANTOJA MATOS (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:

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(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 INTIMAÇÃO O presente 
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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: 19/09/2019 

Hora: 17:00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania- CEJUSC - Avenida Paulo César Aranda, N°241, Bloco I, Sala 

01/Sala 02, Bairro Jardim Riva (UNIC) – CAMPUS PRIMAVERA DO 

LESTE/MT. PRIMAVERA DO LESTE, 09 de Agosto de 2019. (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: 1003780-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDIANE FARIAS FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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: 01/10/2019 

Hora: 08:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 17 de julho de 2019. (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: 1007298-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (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 

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: 27/08/2019 

Hora: 16:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 17 de julho de 2019. (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: 1001359-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

24/06/2019 Hora: 10:00, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 02 de Abril de 2019. (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: 1004613-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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: 19/09/2019 

Hora: 16:20, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania- CEJUSC - Avenida Paulo César Aranda, N°241, Bloco I, Sala 

01/Sala 02, Bairro Jardim Riva (UNIC) – CAMPUS PRIMAVERA DO 

LESTE/MT. PRIMAVERA DO LESTE, 12 de Agosto de 2019. (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: 8020076-87.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEDY SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ROBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8020076-87.2015.8.11.0037. REQUERENTE: TEDY SOUZA MARTINS 

REQUERIDO: EMERSON ROBERTO DA SILVA Vistos, Defiro a imediata 

expedição de alvará, ao credor, do saldo existente em conta vinculada, 

inclusive o do alvará constante do id. 26310132, se devolvido por 

inconsistência de dados, conforme requerido. Antes, porém, certifique 

sobre os fatos relatados na petição do id. 26329545, sem necessidade de 

nova conclusão. Após cumpridos os itens acima, manifeste o credor se 

seu crédito foi integralmente satisfeito, em cinco dias. PRIMAVERA DO 

LESTE, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000393-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENALDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CONEJO OAB - MT13056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERREIRA LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo Vossa Senhoria acerca da penhora eletrônica realizada, bem como, 

para, querendo, oferecer impugnação em 5 (cinco) dias (art. 854, § 3º, do 

CPC). Primavera do Leste-MT, 29/01/20. Neide Vaz Domingues Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002991-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHARLES A A CHAGAS - TECNOLOGIA - ME (REQUERIDO)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DURVAL PINTO OAB - SP321036 (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(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 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

27/08/2019 Hora: 09:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 29 de Maio de 2019. (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: 1003012-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE MATOS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1003012-47.2019.8.11.0037 Promovente: ARIADNE MATOS 

FREITAS Promovido: UNIC EDUCACIONAL LTDA 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 de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito A parte 

reclamante afirma que sofreu negativação indevida de seu nome no valor 

total de R$ 1.585,25 (um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e 

cinco centavos), vez que informa que não possui a referida dívida. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. A Reclamada em sua peça de bloqueio (ID 22912875) 

alega de maneira totalmente genérica que a autora possui débito, sendo 

que teria realizado pagamento do valor correspondente a taxa de 

participação do processo seletivo do vestibular e que em pese ter sido 

aprovada não iniciou as aulas das disciplinas. Destarte, conquanto tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, tais como, contrato 

assinado pela parte reclamante com cópia de documentos pessoais e 

comprovante de endereço, já que a parte autora alega não possuir relação 

jurídica e/ou a efetiva existência de pendencia financeira com a instituição 

de ensino. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da reclamante, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na 

inicial. 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. Não há dúvida de que a 

conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

requerente 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. Todavia, o caráter punitivo 

da indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 6.000,00. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela reclamada; 2) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 6.000,00 (seis 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; 3) 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. Publicada no 

sistema PJE. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Em caso de pagamento do valor da condenação/transação, com a 

concordância da parte credora, sendo necessária a expedição de alvará 

judicial, fica desde já autorizado a sua expedição, observando-se em caso 

de transferência para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula 

conferindo poderes para "receber, dar quitação" no instrumento 

procuratório. Às providências. 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 

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--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005822-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MARIA BRAGA CORREIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE OAB - MT25221/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1005822-29.2018.8.11.0037 Promovente: JULIA MARIA 

BRAGA CORREIA Promovido: UNIC EDUCACIONAL LTDA 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 de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito A parte 

reclamante afirma que deu inicio a relação de consumo com a Reclamada 

no curso de estética com início em janeiro de 2017, que cursou apenas 08 

meses de curso pagando em dias as suas mensalidades, sendo que no 

dia 16 de agosto de 2017 efetuou o trancamento de sua matrícula, todavia, 

em maio de 2018 foi surpreendida com a negativação indevida de seu 

nome no valor total de R$ 6.340,78 (seis mil, trezentos e quarenta reais e 

setenta e oito centavos), referente as mensalidades dos meses de 

setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017, período posterior ao 

trancamento formalizado. No ID 21610734, a Reclamada apresentou 

contestação e sustentou que a parte autora não trouxe aos autos 

qualquer prova capaz de demonstrar a verdade dos fatos e ao final pugna 

pela improcedência dos pedidos autoral. Pois bem. A autora anexou 

juntamente com a petição inicial os seguintes documentos: - ID 14790341 – 

comprovante de solicitação de trancamento de matrícula datado em 

16/08/2017 – onde se encontra devidamente assinado pela atendente. - ID 

14790403 – extrato de CDL Primavera do Leste, que consta registro de 

débito no Serasa. - ID 14790734 - extrato financeiro da faculdade que 

demonstra que a autora pagou suas mensalidades até 10/08/2017. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. A Reclamada em sua peça de bloqueio alega de maneira 

totalmente genérica que a autora que a autora não comprovou dano, e 

sequer rebate de maneira específica os documentos apresentados na 

inicial. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante, histórico 

escolar a fim de comprovar de que a a aluna estaria frequentando as 

aulas, já que a parte autora alega não possuir relação jurídica após o 

trancamento de sua matrícula e/ou a efetiva existência de pendencia 

financeira com a instituição de ensino. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, 

conforme descrito na inicial. 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. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente 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. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

8.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial, imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a 

parte reclamante R$ 8.000,00 (oito 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; 3) 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, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicada no sistema PJE. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Às providências. 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--

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001684-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAINA FIRMINO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-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 Nº: 1001684-19.2018.8.11.0037 Promovente: JAINA FIRMINO DE 

JESUS Promovido: VIVO 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 de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I 

do CPC. Mérito Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, 

ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito de maneira indevida pelo valor de e R$ 128,29 (cento 
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e vinte e oito reais e vinte e nove centavos). A parte reclamada em sua 

peça de bloqueio sustenta que as partes firmaram contrato de prestação 

de serviços por meio do qual a autora habilitou linha telefônica de n. (66) 

9.9610- 1374, que ocasionou a emissão de faturas mensais. A parte 

Reclamada TERMO DE ADESÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SMP (ID 

23706122), o referido documento encontra-se assinado e juntamente com 

ele foi apresentado cópia de documento pessoal da autora sendo CNH. 

Ressalto que a parte autora não apresentou impugnação à contestação 

conforme certidão 24596784. 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, comprovado nos autos o negócio 

jurídico firmado entre as partes litigantes, a inscrição do nome da parte 

requerente nos cadastros de restrição ao crédito, ante o inadimplemento, 

constitui exercício regular de direito, não havendo falar-se em indenização 

por danos morais. A parte requerente, por sua vez, não juntou aos autos 

comprovantes de quitação de seu débito com a empresa, não 

demonstrando, assim, que a Reclamada praticou qualquer ato ilícito. 

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 09% (nove por 

cento), sobre o valor da causa. 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$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para cada Reclamada, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Decido pela parcial procedência do pedido contraposto da Reclamada para 

condenar a parte reclamante ao pagamento do respectivo débito gerador 

da inscrição objeto desta demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir do seu vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do 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. 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, 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 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--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002914-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARQUES ANDRADE (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))

 

Processo Nº: 1002914-62.2019.8.11.0037 Promovente: MARLENE 

MARQUES ANDRADE Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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. Mérito Com relação ao documento oficial de extrato de 

restrição, cabia a empresa demandada apresentar indícios de que o 

documento apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que, como 

empresa tem acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, diante da ausência de provas, reconheço a legitimidade 

do documento apresentado. Aduz a parte requerente que seus dados 

foram indevidamente negativados pela empresa requerida, sendo no valor 

de R$ 510,51 (quinhentos e dez reais e cinquenta e um centavos), e que 

não reconhece o débito e não se lembra em momento algum de ter 

possuído vínculo com a Reclamada. A reclamada em sua contestação 

sustenta que a parte autora habilitou linha telefônica nº66996533672, que 

ocasionou a emissão de faturas mensais, sendo que deixou de pagar 

faturas referente aos meses de abril a junho de 2016 (vide tela sistêmica 

colacionada à contestação- fls.05 – ID 22905222) A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Todavia, em sua impugnação a parte requerente muda a versão dos fatos 

narrados na inicial e passa a questionar a existência de relação jurídica, 

sustentando que não contratou os serviços da requerida (impugnação ID 

22976940 - mov. - página 04): “No que tange as telas sistêmicas juntadas 

pela Recorrente, não podem ser consideradas, pois há possibilidade de 

terem sido alteradas a qualquer instante. CABE SALIENTAR QUE A 

RECLAMADA NÃO TRAZ NENHUM DOCUMENTO QUE PROVE VÍNCULO 

JURÍDICO COM O RECLAMANTE, REFERENTE AO DEBITO EM QUESTÃO..” 

(grifei). Tendo em vista a narrativa inicial da autora, facilmente se percebe 

que em nenhum momento a Reclamante alega desconhecer a relação 

jurídica existente entre as partes, apenas demonstra irresignação quanto 

ao débito, mencionando apenas que desconhece o débito. Assim, em um 

primeiro momento a parte autora alega desconhecer apenas o débito, a 

contestação se refere exatamente as faturas que restaram em aberto e 

logo na sequência a autora sugere a CERTEZA de inexistência de vínculo 

jurídico entre as partes pois não houve a apresentação de contrato 

assinado referente ao débito discutido. 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 possuía débito e 

“não se lembra de ter possuído vínculo com a empresa”. 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. Assim, 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. Pelo exposto, decido pela 

improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema Projudi. Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Homologada, 

intime-se as partes, através 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 
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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--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE PUNDRICH MULLER OAB - MT20836/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))

CELSO NOBUYUKI YOKOTA OAB - PR33389 (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1000089-48.2019.8.11.0037 Promovente: MARIA DAS 

GRACAS DA SILVA Promovido: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. 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 No caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Sustenta a parte requerente que adquiriu um painel na loja da Reclamada 

sendo que o valor da parcela seria de R$ 96,33 (noventa e seis reais e 

trinta e três centavos), que no mês de novembro se dirigiu até a 

Reclamada e após a escolha de alguns produtos, foi informada de que sua 

compra seria recusada pois estaria devendo à loja o valor de R$ 90,00 

(noventa reais). Após a autora percebeu que havia sido negativada por 

débito que teria sido quitado. Contesta a requerida aduzindo que a parte 

autora efetuou compras na loja Reclamada na data de 01/08/2018, de um 

Painel Suspenso DJ Turim 1,80, sendo dividido em 10 parcelas, e que a 

autora atrasou os pagamentos da compra a partir da parcela 3 com 

vencimento em 15/10/2018, sendo o fato que gerou a inscrição. Pois bem. 

A parte autora confirma a compra efetuada na loja da Requerida, sendo 

que a referida fora parcelada em 10 (dez) vezes. Embora a autora informe 

em sua petição inicial que nada deve à Reclamada, juntou aos autos 

APENAS um comprovante de pagamento datado em 03/10/2018, conforme 

ID 17361248. 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 requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do Código de 

Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o seu 

convencimento. No caso, conquanto a parte autora informe que não 

possui nenhum débito, não trouxe aos autos documentos que comprovem 

o pagamento das parcelas referente a compra do produto: “PAINEL 

SUSPENSO DJ TURIM 1,80M - Rustico/Castanho”, ônus do qual não se 

desincumbiu. Conforme visto, a existência da relação contratual entre as 

partes é fato incontroverso, contudo, a parte reclamante não comprovou a 

regularidade de pagamento de seus débitos. Friso: O comprovante de 

pagamento juntado pela autora no ID 17361248, apresentado de maneira 

isolada, não se torna eficaz para comprovar a regularidade dos 

pagamentos das parcelas devidas à empresa, sobretudo em relação à 

parcela 03 que gerou a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, ilegítimo é o pleito pela declaração de inexistência do 

débito indicado na peça de ingresso. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Não restou configurada a litigância de 

má-fé. Pelo exposto, decido improcedência do pedido autoral. 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. 

Transitada em julgado, arquive-se, com baixa. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007596-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DE ALMEIDA FERNANDES (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))

 

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: 18/09/2019 

Hora: 13:40, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania- CEJUSC - Avenida Paulo César Aranda, N°241, Bloco I, Sala 

01/Sala 02, Bairro Jardim Riva (UNIC) – CAMPUS PRIMAVERA DO 

LESTE/MT. PRIMAVERA DO LESTE, 07 de Agosto de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002109-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA FERNANDES MENEGASSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002109-12.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: EGIDIO ZANATTA - EPP 

EXECUTADO: CELIA FERNANDES MENEGASSI Vistos, Analisando 

detidamente os autos, verifico que houve o adimplemento da obrigação e o 

credor requer a extinção da presenta ação, conforme de se verifica do 

evento nº27269576. Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Isento de custas 

e honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 

n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, 

com baixa. Primavera do Leste/MT, 07 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011768-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR JOAO MARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011768-28.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: LEONOR JOAO MARINI 

EXECUTADO: MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME Vistos, 

Expeça-se, de imediato, alvará do valor parcial bloqueado (R$ 7.479,28, 

com acréscimo), conforme requerido, com as cautelas pertinentes, 

considerando que a executada não impugnou a penhora. aguarde-se o 

prazo para o cumprimento voluntário do saldo devedor remanescente, ou 

provocação da parte credora. PRIMAVERA DO LESTE, 29 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR NUNES BECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NOBERTO LAURINDO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000478-96.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ADEMAR NUNES 

BECK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO DE BARROS CURADO 

POLO PASSIVO: CRISTIANO NOBERTO LAURINDO 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: 

24/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002110-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MARIA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002110-94.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: EGIDIO ZANATTA - EPP 

EXECUTADO: DIVINA MARIA DE SOUZA Vistos, A executada não 

impugnou a penhora parcial efetuada via bacenjud, no valor de R$ 

1.323,36 (...). Assim, o valor está disponível para liberação à parte 

credora, que deve indicar dados bancários, com o que, fica desde logo 

autorizada a expedição do alvará. Manifeste-se a parte credora, em 20 

dias, requerendo o que de direito em relação ao valor parcial bloqueado, 

bem como em relação ao saldo devedor remanescente, tudo sob pena de 

extinção e arquivamento. PRIMAVERA DO LESTE, 29 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-31.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDREIA BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000450-31.2020.8.11.0037. REQUERENTE: VANESSA ANDREIA BECKER 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais pleiteada por 

VANESSA ANDREIA BECKER em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA, 

todos qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão 

antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional a fim de que a reclamada 

exclua seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa a 

ser arbitrada pior este juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, que a 

requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em razão da restrição ao crédito no valor de 

R$3.643,92(três mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa e dois 

centavos), encaminhado e incluído pela requerida nos órgãos de cadastro 

de inadimplentes em 20/12/2019. Sustenta que não possui débitos com a 

requerida e desconhece os motivos ensejadores da restrição ao crédito. 

Vieram os seguintes documentos: Extrato da negativação (id. n°28507539) 

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. O feito discute 

a legalidade ou não da restrição ao crédito no valor de R$3.643,92(três mil, 

seiscentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos). A 

requerente argumenta que não possui débitos com a requerida. Nestes 

termos, ao menos em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do 

direito à inexistência do débito cobrado, que será melhor analisado após 

respeitada os princípios do contraditório e ampla defesa. Considerando 

que a parte requerente não possui outras negativações salvo o débito 

discutido nestes autos, deve ser presumida a plausibilidade do direito 

invocado, uma vez que a exclusão da negativação não traz prejuízos para 

a requerida. No que tange ao perigo de demora, é este patente, visto que a 

negativação produz dano efetivo a imagem de qualquer pessoa, 

prejudicando suas atividades profissionais e também os atos da vida civil 

no que tange à obtenção de crédito. 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 VANESSA 

ANDREIA BECKER, portadora do CPF 036.408.631-94, referente ao 

contrato n°175587137, no valor de R$3.643,92(...), com vencimento em 

10/10/2019 e incluso em 20/12/2019, dos órgãos de cadastro e 

inadimplentes(SERASA), devendo ser providenciada a exclusão da 

negativação pela Secretaria Judiciária através do sistema SerasaJud. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

30/03/2020, às 14h40min 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, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente nos órgãos de restrição ao crédito respectivo. Primavera do 

Leste-MT, 29 de janeiro de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004281-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI APPELT FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT12413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALBERTINI GUIMARAES (EXECUTADO)

RAQUEL VERONE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar acerca 

do lançamento nos autos sob nº 27870906 (devolução de Carta 

Precatória). Primavera do Leste-MT, 29/01/20. Neide Vaz Domingues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003471-49.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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: 01/10/2019 

Hora: 09:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 2 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011427-36.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAIMIRES FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANUELA INSUNZA DAHER MARTINS OAB - ES0011582A 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011427-36.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: TAIMIRES FERREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO Vistos, 

Expeça-se, de imediato, os alvarás, conforme requerido, do valor parcial 

bloqueado via bacenjud (R$ 1.461,53, com acréscimos). Após, conclusos 

para nova tentativa de penhora do saldo devedor remanescente. 

PRIMAVERA DO LESTE, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001477-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CLAUDIA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001477-83.2019.8.11.0037. REQUERENTE: REGINA CLAUDIA PERES 

REQUERIDO: TIM CELULAR 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 retificação do polo passivo A requerida requereu a 

retificação do polo passivo, para que passe a constar TIM S.A. Tendo em 

vista que foi a TIM S.A. que apresentou contestação, nada obsta que ela 

figure no polo passivo da presente ação. Destarte, acolho o pedido 

formulado. Procedam-se as devidas retificações. - Da litispendência e 

conexão Arguiu a requerida a existência de litispendência e conexão, no 

entanto, em análise ao processo mencionado, verifica-se que se discute 

débito distinto ao da presente lide. Rejeito. - Da suspensão preventiva do 

patrono 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. Mérito Sustenta a parte requerente REGINA CLAUDIA PERES 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida por um débito 

no valor de R$36,48, 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. 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. 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. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BORTOLUCCI (REQUERENTE)

MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Mirian Ribeiro Rodrigues De Mello (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002091-59.2017.8.11.0037 Reclamante: José Antônio 

Bortolucci Reclamante: Maria Helena Sotta Bortolucci Reclamado: Mirian 

Ribeiro Rodrigues de Mello Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da 

Preliminar de Prescrição A parte Requerida alega ainda em sede de 

preliminar que ocorreu a prescrição dos fatos anteriores a 3 (três) anos, 

conforme disposto no art. 206, §3º, IV e V do Código Civil, todavia no caso 

se trata de questionamento quanto a prestação de serviços advocatícios, 

sendo aplicável ao caso a prescrição decenal, nos termos do art. 205 do 
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Código Civil, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

abaixo destacada: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS APONTADOS NO 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL DECENAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "é decenal o prazo prescricional 

aplicável a ação de reparação de danos derivados de vícios na prestação 

de serviços advocatícios objeto de ajuste entre as partes" (AgInt no REsp 

1.731.038/DF, Relator o Ministro Moura Ribeiro, DJe de 5/9/2018). 2. Na 

hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a incidência da prescrição 

trienal, em desconformidade com o entendimento desta Corte, o que 

justifica a reforma do julgado. 3. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt nos EDcl no REsp 1803267/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) Por este motivo 

rejeito a preliminar. Mérito. In casu, aduzem as partes requerentes que 

efetivaram a contratação da parte Requerida para prestar serviços 

advocatícios. Afirmam que efetuaram o pagamento da entrada, contudo 

até a presente data a parte Requerida não ajuizou nenhuma demanda. 

Assim, requerem a devolução do valor pago, bem como indenização por 

danos morais. A parte requerida apresentou contestação afirmando que 

as partes Requerentes informaram que não poderiam quitar os honorários 

advocatícios e suspenderam o ajuizamento da demanda, conforme e-mail 

de ID 22907833, na data de 10.01.2012, alega que no caso não se aplica a 

presente relação o Código de Defesa do Consumidor. Aduz que houve o 

pagamento de apenas R$ 2.000,00, pela parte Requerente, conforme 

e-mail enviado em 09.01.2012, ID 22908205, devidamente respondido 

pelas partes Requerentes, o qual não questionaram o valor afirmado. 

Afirma que inexiste ato ilícito, e que o valor recebido permaneceu para 

quitação dos serviços iniciais, requerendo ao final a improcedência do 

pedido com condenação das partes Requerentes nas penas de litigância 

de má-fé. Por fim, requer a condenação das partes Requerentes em 

indenização por danos morais e a retenção do valor recebido, a título de 

pedido contraposto. As partes Requerentes apresentaram impugnação a 

contestação afirmando que a parte Requerida recebeu a entrada no valor 

de R$ 12.000,00 à vista e que o e-mail de 10.01.2012 não foi o último 

e-mail realizado entre as partes. Aduz que a parte Requerida assumiu que 

recebeu o valor à vista no contrato, rebatendo os demais pontos da 

contestação. No contexto dos autos, verifico que as partes Requerentes 

não comprovaram que houveram outras conversas com a parte Requerida 

depois do e-mail de ID 22907833, datado de 10.01.2012, assim, não há 

como acolher a tese de que foi revertida a suspensão determinada à parte 

Requerida. Do mesmo modo, constato, por meio do e-mail enviado em 

09.01.2012, ID 22908205, que a parte Requerida informou que havia 

recebido apenas o montante de R$ 2.000,00, tendo obtido a resposta das 

partes Requerentes de que o saldo remanescente seria pago, inexistindo 

qualquer questionamento sofre o montante cobrado. Não há qualquer 

contraprova pelas partes Requerentes no sentido de que efetivaram o 

pagamento do valor que alegam ter pago, ou seja, R$ 12.000,00, desta 

feita, há de se reconhecer que do contrato de prestação de serviços 

advocatícios foi adimplido apenas o montante de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Denoto ainda que a demanda foi intentada sob o argumento de que 

a parte Requerida deixou de prestar os serviços advocatícios que havia 

sido contratada, contudo depois de efetivada a análise dos documentos 

acostados nos autos, se denota que as partes Requerentes determinaram 

a suspensão do prosseguimento do ajuizamento da ação, por 

incapacidade financeira. Assim, não havendo qualquer outra prova de que 

foi revogado o pedido de suspensão do ajuizamento da demanda, não há 

que se falar em qualquer ato ilícito cometido pela parte Requerida, devendo 

assim ser rejeitado o pedido de restituição do valor pago e indenização por 

danos morais. A consequência do descumprimento do ônus mencionado 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do 

pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. 

A parte Requerida pleiteia que o valor pago pelas partes Requerentes no 

importe de R$ 2.000,00, seja retido a título de pagamento do serviço 

prestado até a suspensão do ajuizamento da ação, bem como indenização 

por danos morais. Quanto ao pedido de retenção do valor, entendo que 

este deve ser acolhido, uma vez que a parte Requerida prestou os 

serviços iniciais, respondendo todas as solicitações das partes 

Requerentes, bem como prestando os serviços jurídicos até a 

determinação de suspensão efetivada em 10.01.2012, assim reconheço 

como justa a retenção do importe de R$ 2.000,00, para pagamento dos 

serviços até o encerramento do contrato. Por outro lado, no que tange ao 

pedido de dano moral, entendo que a parte Requerida deixou de 

comprovar o efetivo abalo moral sofrido que fosse capaz de gerar 

indenização por danos morais. Assim rejeito o referido pleito. Entendo 

ainda que não restou comprovado que as partes Requerentes agiram de 

má-fé ao propor a presente demanda, assim rejeito este pleito. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para reconhecer 

correta a retenção do valor pago pelas partes Requerentes, como 

pagamento do serviço realizado até o encerramento do contrato de 

prestação de serviços advocatícios, que se deu com o pedido de 

desistência por parte dos reclamantes. Transitada em julgado, execute-se 

na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA 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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006301-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENICE RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006301-56.2017.8.11.0037. EXECUTADO: CLARO S.A. EXEQUENTE: 

ALDENICE RODRIGUES DE SOUZA Vistos, Considerando que a sentença 

transitou em julgado sem a interposição de recurso e que houve um 

equívoco na intimação anterior que intimou o exequente, intime-se a parte 

executada ALDENICE RODRIGUES DE SOUZA para pagar a condenação 

imposta, no prazo de 15(quinze) dias. Não sendo paga, anote-se e 

arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 29 

de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011279-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR JOSE DA ROLD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR NEISSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011279-88.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: EDEMAR JOSE DA ROLD 

EXECUTADO: VITOR NEISSE Vistos, Trata-se da ação de cobrança 

pleiteada por EDEMAR JOSE DA ROLD em face de ESPÓLIO DE VITOR 

NEISSE. Acolho a petição retro (id. n°16417345). Proceda-se a habilitação 

dos herdeiros no polo passivo da presente ação, a saber: FELIPE 

CHARLES NEISSE, portador do CPF 010.430.441-32 e ELSI MALISE ROTT 

NEISSE, portadora do CPF 273.941.580-04. Junte-se a parte requerente o 

CPF da herdeira KELLY JAQUELINE NEISSE, no prazo de 15(quinze) dias. 

Após, promova-se a Gestora Judiciária a habilitação da herdeira acima 

mencionada. Ultimadas as providências, DESIGNE-SE audiência de 

Tentativa de Conciliação, ocasião em que as partes requeridas poderão 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 

por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 
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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 as partes 

demandantes não compareçam à audiência, será decretada revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Cite-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002947-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDAIR FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002947-86.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WANDAIR FERREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Designe-se audiência de 

instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os 

Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que 

as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). 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, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho 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 DESPACHO Processo: 

1000044-44.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: OSLAILDA AUGUSTA SILVA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, O pedido de intimação pessoal do(a) assistido(a) da 

Defensoria Pública não deve ser acolhido, haja vista que constitui 

incumbência da própria Defensoria Pública, que assiste à parte no 

processo e foi regular e pessoalmente intimada no processo eletrônico (a 

Defensoria Pública), manter contato atualizado com seu usuário/cliente no 

âmbito administrativo para fundamentar suas manifestações processuais, 

cuja Instituição goza de unidade, indivisibilidade e independência funcional. 

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA. É dever do procurador da parte manter o contato e 

a localização de seu cliente no âmbito administrativo, razão pela qual deve 

ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a 

empresas de telefonia móvel e órgãos conveniados, em busca do 

endereço atual da parte autora. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

COM SEGUIMENTO NEGADO. (Agravo de Instrumento Nº 70068265388, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos 

de Souza Junior, Julgado em 12/02/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO HUMANO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. É dever do 

procurador da parte manter o contato e a localização de seu cliente no 

âmbito administrativo, razão pela qual deve ser mantida a decisão 

vergastada que indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte autora 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito, até mesmo quando 

a parte é assistida pela Defensoria Pública. Precedentes. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70066474735, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, 

Julgado em 18/11/2015). A prerrogativa para intimação pessoal é da 

Defensoria Pública (o que deveras ocorreu nos autos), e não da pessoa 

por ela assistida. Ademais, não se olvide que se trata de processo da 

competência Juizado Especial da Fazenda Pública, que é disciplinado pela 

Lei nº 12.153/2009, sendo o Código de Processo Civil aplicável apenas 

subsidiariamente e, expressamente, para as citações e intimações, 

conforme leitura conjugada da Lei 12.153/2009, do Enunciado 161-Juizado 

Cível – e do Enunciado 01-Juizado da Fazenda Pública, ambos do Fonaje. 

Acrescento que, no que tange às intimações dos assistidos da Defensoria 

Pública para comparecimento às audiências, nos processos do Juizado 

Especial Cível, já existe um entendimento entre este Juízo e a própria 

Defensoria Pública para a intimação pessoal daqueles, não se aplicando, 

portanto, ao caso dos autos. Este magistrado reconhece e admira o 

grande trabalho realizado pela douta Defensoria Pública e também a 

infinidade de providências administrativas a seu cargo, como esta que 

está sendo pleiteada, mas no Judiciário não está sendo diferente, dada a 

demanda insuportável, de forma que se afigura descabido que o Poder 

Judiciário absorva uma incumbência da parte autora, quando a ela cabe 

fazer prova nos autos. Entendo, ainda, que o paciente desprestigia todo 

esse trabalho, quando se alheia ao processo, como se nada tivesse sido 

feito em seu favor! Diante do exposto, rejeito o pedido de intimação 

pessoal da parte autora. Intime-se a Defensoria Pública, para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. 

Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000051-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO GONCALVES BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000051-36.2019.8.11.0037. REQUERENTE: AMARILDO GONCALVES 

BATISTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Conforme certidão de N° 24558667, ainda não foi 

juntada aos autos a Nota Fiscal referente à consulta com médico 

neurocirurgião. Em decorrência disso, determino que se oficie diretamente 

o beneficiário, CUIABA SPINE CLINICA ORTOPEDICA LTDA, para que 

apresente a Nota Fiscal referente à consulta vinculada ao Alvará 

Eletrônico n° 485149-8 / 2019, em nome de Amarildo Goncalves Batista. 

Cumpra-se, servindo o presente como ofício. Primavera do Leste/MT, 29 

de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007199-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WIDALINO ZULISKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (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: 

1007199-35.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WIDALINO ZULISKE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Defiro o pedido de Id. N° 23172445. Em decorrência disso, 

determino que se oficie diretamente o (a) beneficiário, HOSPITAL DAS 

CLINICAS PRIMAVERA LTDA, para que apresente a Nota Fiscal referente 

ao procedimento vinculado ao Alvará Eletrônico n° 509111-P / 2019, em 

nome de Widalino Zuliske. Cumpra-se, servindo o presente como ofício. 

Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002848-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR ALVES RODRIGUES (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO)

Estado de Mato Grosso (RECORRIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002848-19.2018.8.11.0037. RECORRENTE: CLAUDECIR ALVES 

RODRIGUES RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. INTIME-SE a Fazenda Pública MUNICIPAL para, 

querendo, impugnar à execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 

535 do CPC. Apresentada a impugnação e constatada sua tempestividade, 

intime-se o(a) exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Não existindo impugnação ou renunciado o referido prazo, o 

que deverá ser certificado, desde já homologo os cálculos apresentados 

no cumprimento e determino a expedição do precatório ou RPV, nos 

termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie 

o levantamento dos valores descriminados. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, inclusive de ofício requisitório à Fazenda 

Pública, conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 

29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008257-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE AIRES NECELL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1008257-73.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARLENE AIRES NECELL 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista que a parte autora demonstra seu 

desinteresse processual e que já efetivo o bloqueio judicial, EXPEÇA-SE 

ofício diretamente para o (a) beneficiário (a), INSTITUTO CUIABANO DE 

NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA S/S LTDA, para que proceda a 

devolução do valor de R$ 300,00 (trezentos reais), pagos através do 

alvará eletrônico nº 537226-7 / 2019, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de bloqueio da respectiva quantia de sua conta. Juntamente com o ofício, 

encaminhe-se cópia da decisão que determinou o bloqueio e do alvará 

judicial. Juntado o comprovante da devolução do valor, concluso o 

processo para extinção. Decorrido o prazo sem a comprovação, concluso 

para bloqueio. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006233-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FELIX BURATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006233-72.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NILTON FELIX BURATTO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, O pedido de intimação pessoal do(a) assistido(a) da 

Defensoria Pública não deve ser acolhido, haja vista que constitui 

incumbência da própria Defensoria Pública, que assiste à parte no 

processo e foi regular e pessoalmente intimada no processo eletrônico (a 

Defensoria Pública), manter contato atualizado com seu usuário/cliente no 

âmbito administrativo para fundamentar suas manifestações processuais, 

cuja Instituição goza de unidade, indivisibilidade e independência funcional. 

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA. É dever do procurador da parte manter o contato e 

a localização de seu cliente no âmbito administrativo, razão pela qual deve 

ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a 

empresas de telefonia móvel e órgãos conveniados, em busca do 

endereço atual da parte autora. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

COM SEGUIMENTO NEGADO. (Agravo de Instrumento Nº 70068265388, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos 

de Souza Junior, Julgado em 12/02/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO HUMANO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. É dever do 

procurador da parte manter o contato e a localização de seu cliente no 

âmbito administrativo, razão pela qual deve ser mantida a decisão 

vergastada que indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte autora 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito, até mesmo quando 

a parte é assistida pela Defensoria Pública. Precedentes. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70066474735, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, 

Julgado em 18/11/2015). A prerrogativa para intimação pessoal é da 

Defensoria Pública (o que deveras ocorreu nos autos), e não da pessoa 

por ela assistida. Ademais, não se olvide que se trata de processo da 

competência Juizado Especial da Fazenda Pública, que é disciplinado pela 

Lei nº 12.153/2009, sendo o Código de Processo Civil aplicável apenas 

subsidiariamente e, expressamente, para as citações e intimações, 

conforme leitura conjugada da Lei 12.153/2009, do Enunciado 161-Juizado 

Cível – e do Enunciado 01-Juizado da Fazenda Pública, ambos do Fonaje. 

Acrescento que, no que tange às intimações dos assistidos da Defensoria 

Pública para comparecimento às audiências, nos processos do Juizado 

Especial Cível, já existe um entendimento entre este Juízo e a própria 

Defensoria Pública para a intimação pessoal daqueles, não se aplicando, 

portanto, ao caso dos autos. Este magistrado reconhece e admira o 

grande trabalho realizado pela douta Defensoria Pública e também a 

infinidade de providências administrativas a seu cargo, como esta que 

está sendo pleiteada, mas no Judiciário não está sendo diferente, dada a 

demanda insuportável, de forma que se afigura descabido que o Poder 

Judiciário absorva uma incumbência da parte autora, quando a ela cabe 

fazer prova nos autos. Entendo, ainda, que o paciente desprestigia todo 

esse trabalho, quando se alheia ao processo, como se nada tivesse sido 

feito em seu favor! Diante do exposto, rejeito o pedido de intimação 

pessoal da parte autora. Intime-se a Defensoria Pública, para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. 

Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000748-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TRACZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

VALDIR ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 
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1000748-57.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE TRACZ REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, VALDIR ANTONIO DA SILVA, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, Dispenso o ESTADO 

DE MATO GROSSO e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO do comparecimento na audiência designada para 11 de 

fevereiro de 2020, visto que a Fazenda Pública não demonstra interesse 

em conciliar, conforme já deliberado na decisão que indeferiu a tutela de 

urgência de Id 20429682 e também porque ambos os requeridos já 

contestaram a presente ação. Quanto ao pedido do autor para 

cancelamento da audiência, entendo que deve ser INDEFERIDO, posto que 

figura no polo passivo da ação o requerido VALDIR ANTONIO DA SILVA, 

alegado comprador do veículo do reclamante e que foi citado em novos 

endereços obtidos por este Juízo na decisão de Id 22797845. Entendo 

pertinente a manutenção da audiência, uma vez que a conciliação entre as 

partes colocaria fim ao “eterno rolo de venda irregulares de veículos” que 

inúmeros demandantes se envolvem diariamente e que, depois, buscam 

auxílio do Judiciário para tentarem remediar os prejuízos que a falta de 

zelo em suas negociações acarreta posteriormente. Assim, MANTENHO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 11/02/2020 às 13:00 a 

ser realizada apenas entre o requerente JOSE TRACZ e o requerido 

VALDIR ANTONIO DA SILVA se devidamente citado e intimado. Intime-se. 

Primavera do Leste – MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004946-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DINTEC SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ MACHADO OAB - RS59760 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004946-11.2017.8.11.0037. EXECUTADO: DINTEC SISTEMAS 

EMPRESARIAIS LTDA - ME EXEQUENTE: BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA 

- EPP Vistos, Analisando detidamente os autos, verifico que o causídico da 

parte autora Dr. Sergio Luiz Machado substabeleceu para o causídico Dr. 

Adelar Krummenauer na data de 01 de dezembro de 2017, conforme se 

verifica do evento n° 10940333. Todavia, nota-se que a intimação para o 

prazo recursal ocorreu na pessoa do Advogado substabelecente, o que 

por sua vez, merece ser acolhido o recurso inominado interposto no 

evento n° 26007485, haja vista que o advogado Adelar foi habilitado 

nestes autos somente na data de 04 de novembro de 2019. Diante disso, 

determino a devolução do prazo recursal, a contar da publicação desta 

decisão. Considerando que a parte requerente interpôs recurso 

inominado, mas não comprovou o recolhimento do preparo, intime-se para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, volte-me conclusos para análise do recurso. 

Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007366-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SEVILHA MANFIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS JURIDICOS E EMPRESARIAIS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES OAB - RS36190 (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 CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 1007366-18.2019.8.11.0037 

Valor da causa: R$ 14.700,98 ESPÉCIE: [Estabelecimentos de Ensino, 

Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: BRUNO SEVILHA MANFIO Endereço: RUA ESPÍRITO 

SANTO, 163, PRIMAVERA II, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS 

JURIDICOS E EMPRESARIAIS LTDA - ME Endereço: RUA FELIPE NERI, 172, 

AUXILIADORA, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90440-150 Senhor(a): 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS JURIDICOS E 

EMPRESARIAIS LTDA - ME A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua intimação para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Vespertino Data: 18/02/2020 Hora: 14:20 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo 

ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

PRIMAVERA DO LESTE, 29 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002908-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ELIO DONISETE SILVA BERNARDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002908-55.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: ELIO DONISETE SILVA 

BERNARDO Vistos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da petição de ID 

27983692. EM RELAÇÃO À PENHORA DO VEÍCULO de Placa JYZ7592, 

Ano Fabricação 2000, Ano Modelo 2000, Chassi 9C2JC3010YR016575, 

Marca/Modelo HONDA/CG 125 TITAN KS, consta no site do DETRAN que a 

referida motocicleta teve Registro de Baixa da Alienação Fiduciária, para o 

executado ELIO DONISETE SILVA BERNARDO, em 29/09/2010, portanto 

DEFIRO O PEDIDO.. Contudo, INDEFIRO A PENHORA DO VEÍCULO de Placa 

OBI2718, Ano Fabricação 2012, Ano Modelo 2013, Chassi 

9BWDB45U4DT188496, Marca/Modelo VW/NOVO VOYAGE 1.6 COMF, 

tendo em vista que, em consulta ao Sistema Renajud, nota-se que sobre 

este veículo incide restrição de alienação fiduciária (Id. 27929223). Assim, 

EXPEÇA-SE mandado de constatação, penhora e avaliação, a ser 

cumprido na residência do executado, objetivando-se saber se o veículo 

Honda/ CG 125 Titan – placa JYZ7592 está em posse dele e, em caso 

negativo, se existe algum outro veículo em posse e poder da parte 

devedora, para garantia do débito exequendo. Sendo o caso, deverá o 

Oficial de Justiça proceder a penhora e avaliação do primeiro veículo 

mencionado ou de outro veículo porventura encontrado, desde que não 

seja o segundo mencionado, nomeando o exequente como fiel depositário 

do bem e procedendo-se a remoção do veículo. Ademais, deverá o Oficial 

de Justiça cientificar que o prazo para embargar a penhora é de 15 

(quinze) dias e a avaliação de 05 (cinco) dias. Expeça-se o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-31.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDREIA BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000450-31.2020.8.11.0037. REQUERENTE: VANESSA ANDREIA BECKER 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais pleiteada por 

VANESSA ANDREIA BECKER em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA, 

todos qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão 

antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional a fim de que a reclamada 

exclua seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa a 

ser arbitrada pior este juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, que a 

requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em razão da restrição ao crédito no valor de 

R$3.643,92(três mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa e dois 

centavos), encaminhado e incluído pela requerida nos órgãos de cadastro 

de inadimplentes em 20/12/2019. Sustenta que não possui débitos com a 

requerida e desconhece os motivos ensejadores da restrição ao crédito. 

Vieram os seguintes documentos: Extrato da negativação (id. n°28507539) 

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. O feito discute 

a legalidade ou não da restrição ao crédito no valor de R$3.643,92(três mil, 

seiscentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos). A 

requerente argumenta que não possui débitos com a requerida. Nestes 

termos, ao menos em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do 

direito à inexistência do débito cobrado, que será melhor analisado após 

respeitada os princípios do contraditório e ampla defesa. Considerando 

que a parte requerente não possui outras negativações salvo o débito 

discutido nestes autos, deve ser presumida a plausibilidade do direito 

invocado, uma vez que a exclusão da negativação não traz prejuízos para 

a requerida. No que tange ao perigo de demora, é este patente, visto que a 

negativação produz dano efetivo a imagem de qualquer pessoa, 

prejudicando suas atividades profissionais e também os atos da vida civil 

no que tange à obtenção de crédito. 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 VANESSA 

ANDREIA BECKER, portadora do CPF 036.408.631-94, referente ao 

contrato n°175587137, no valor de R$3.643,92(...), com vencimento em 

10/10/2019 e incluso em 20/12/2019, dos órgãos de cadastro e 

inadimplentes(SERASA), devendo ser providenciada a exclusão da 

negativação pela Secretaria Judiciária através do sistema SerasaJud. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

30/03/2020, às 14h40min 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, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente nos órgãos de restrição ao crédito respectivo. Primavera do 

Leste-MT, 29 de janeiro de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-40.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA LACERDA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000430-40.2020.8.11.0037. AUTOR: KEILA LACERDA DE ALMEIDA REU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE 

LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por KEILA 

LACERDA DE ALMEIDA em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, em que pretende a concessão da liminar, para suspensão da 

decisão administrativa proferida no Processo Administrativo Disciplinar nº 

027/2019, publicada através da Portaria nº 042/2020 no DIOPRIMA edição 

de nº 1617, de 20/01/2020, buscando impedir o Réu de proceder ao 

registro de qualquer advertência na ficha funcional da Autora, assim como 

de prosseguir na cobrança de quaisquer valores a título de devolução 

decorrente do Processo Administrativo Disciplinar, até o julgamento final 

da ação. Relata a autora que é servidora pública municipal e que exerce o 

cargo de “cirurgiã-dentista-próteses”, tendo tomado posse em 23 de 

março de 2012, desempenhando suas funções no Centro de 

Especialidade Odontológica do Município. Assevera que, após denúncia e 

sindicância que concluíram pela existência de provas robustas de que a 

servidora recebeu função gratificada sem exercer qualquer serviço 

extraordinário à Administração (consistente em receber indevidamente 

adicional de especialidade no montante de 10%, sem fazer jus a tal verba), 

foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar de nº 27/2019 que 

culminou em decisão desfavorável à autora e a condenou à sanção de 

advertência escrita, com registro em sua ficha funcional, que foi publicada 

no Diário Oficial do Município, em 21 de janeiro de 2020. Afirma que a 

decisão final deve ser combatida, por estar eivada de inúmeros vícios e 

ilegalidades, alegando que tanto na sindicância quanto no PAD foram 

utilizadas provas obtidas por meios ilícitos; que a denúncia inicial objeto de 
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sindicância não poderia ter sido anônima; que há prescrição da sanção 

disciplinar e que estão ausentes prova de dolo ou culpa por parte da 

servidora. Aduz que também foi notificada para devolver todo o montante 

que foi recebido a título de adicional de especialidade pago pelo Município. 

Anexou documentos com a exordial. É o relatório. Decido. A causa está 

inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei 

nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, 

caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é 

possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 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, 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. § 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. (...) 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, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) Em 

relação ao pedido de suspensão da decisão administrativa proferida no 

Processo Administrativo Disciplinar nº 027/2019, no tocante à anotação da 

advertência na ficha funcional da autora: Da análise detida dos autos, 

revela-se prematuro o deferimento da tutela de urgência, nessa fase de 

cognição sumária, uma vez que não se identificam os requisitos próprios 

ao excepcional deferimento da tutela. Consigno, que a decisão 

administrativa questionada foi proferida em procedimento administrativo em 

que foi assegurada a ampla defesa e, também, entendo que os atos 

administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade e que 

para sua desconstituição seria necessário prova robusta, o que não é 

possível inferir, dos documentos trazidos. Além disso, verifico que o 

pedido formulado em sede de tutela de urgência é o mesmo pretendido em 

razão do mérito, cabendo a análise quando da prolação da sentença, 

restando prudente o aguardo da formação do contraditório e a dilação 

probatória. Ademais, também ausente o requisito da urgência, visto que se 

procedente o pedido final, a anotação da advertência poderá ser retirada 

da ficha funcional da servidora. Assim, sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, o indeferimento do pedido de tutela de urgência quanto 

ao pedido de suspensão da decisão administrativa proferida no Processo 

Administrativo Disciplinar nº 027/2019 no tocante à anotação da 

advertência na ficha funcional da autora é medida que se impõe. A 

jurisprudência também se firma neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– SERVIDOR MUNICIPAL DE LOUVEIRA – AÇÃO ANULATÓRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEMISSÃO – Pretensão inicial do 

servidor voltada à anulação da sua demissão do cargo de guarda 

municipal, sob o argumento de que houve excesso na análise dos fatos, 

de modo que pleiteia sua reintegração aos quadros da Prefeitura de 

Louveira, bem como indenização por danos materiais e morais – decisão 

agravada que indeferiu a tutela de urgência, ante a ausência de elementos 

suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo 

impugnado, sob o fundamento de que o tema necessita de prévio 

contraditório – em que pese ser latente o risco de demora inerente ao 

provimento jurisdicional (periculum in mora), não restou evidenciada a 

probabilidade do direito deduzido em Juízo (fumus boni iuris) – 

necessidade de dilação probatória – presunção de legalidade dos atos 

administrativos – decisão agravada mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - 

AI: 22606281020188260000 SP 2260628-10.2018.8.26.0000, Relator: 

Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 04/02/2019, 4ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2019). Nesse contexto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência nesta fase do processo quanto 

ao pedido de suspensão da decisão administrativa proferida no Processo 

Administrativo Disciplinar nº 027/2019, no tocante à anotação da 

advertência na ficha funcional da autora, por entender que ausentes os 

requisitos necessários à concessão, em consonância com o ordenamento 

processual e com o artigo 300 do Código de Processo Civil. Em relação ao 

pedido de devolução de todo o montante que foi recebido a título de 

adicional de especialidade pago pelo Município: Quanto ao pedido para 

suspender eventual desconto em sua remuneração até a sentença de 

mérito, entendo que deve ser deferido, posto que, em análise inicial, não é 

possível atribuir responsabilidade ao autor pelo recebimento indevido, 

devendo presumir sua boa-fé. Ainda mais pelo perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, eis que se trata de remuneração percebida 

de natureza alimentar, não podendo sofrer descontos cuja legalidade está 

sendo questionada judicialmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito 

ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, este 

não constitui óbice ao deferimento da medida, uma vez que se, ao final, a 

ação for julgada improcedente, o Município poderá proceder aos 

descontos para devolução do valor recebido. Contudo, por ora, entendo 

cabível apenas a suspensão de eventual desconto para devolução de 

valores e não a declaração de sua ilegalidade, reservando-se esta 

eventual providência para a análise meritória. Ante o exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR e, 

como corolário, comino ao Município Primavera do Leste a obrigação de 

não proceder descontos referentes à devolução de valores recebidos a 

título de adicional de especialidade da autora KEILA LACERDA DE 

ALMEIDA decorrentes do Processo Administrativo Disciplinar nº 027/2019. 

Fixo multa única de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de 

descumprimento da liminar. CANCELE-SE A AUDIÊNCIA DESIGNADA 

AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA. Deixo de designar 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). Cite(m)-se o(s) requerido(s) dos 

termos da ação, na pessoa do representante legal (artigo 75 do CPC), pela 

via eletrônica disponibilizada, para, querendo, apresentar(em) contestação 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia, considerando-se como 

verdadeiros os fatos aduzidos na exordial (artigo 344 do Código de 

Processo Civil). Caso a contestação venha acompanhada de documentos 

e/ou sejam arguidas preliminares, a parte autora poderá impugná-la no 

prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser intimada para tanto. Cientifique(m)-se 

ao(s) réu(s) que deverá(ão) fornecer ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública a documentação de que disponha(m) para o esclarecimento da 

causa, apresentando-a com a contestação, bem como que não haverá 

prazos diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). Cumpra-se, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-46.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BOTTER CASTANHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000449-46.2020.8.11.0037. AUTOR: ALEXANDRE BOTTER CASTANHO 

REU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE 

LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ALEXANDRE BOTTER CASTANHO em desfavor do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, em que pretende a concessão da liminar, para 

suspensão da decisão administrativa proferida no Processo Administrativo 

Disciplinar nº 025/2019, publicada através da Portaria nº 043/2020 no 

DIOPRIMA edição de nº 1617, de 20/01/2020, buscando impedir o Réu de 

proceder ao registro de qualquer advertência na ficha funcional do Autor, 

assim como de prosseguir na cobrança de quaisquer valores a título de 
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devolução decorrente do Processo Administrativo Disciplinar, até o 

julgamento final da ação. Relata o autor que é servidor público municipal e 

que exerce o cargo de “cirurgião-dentista-periodontia”, tendo tomado 

posse em 16 de janeiro de 2012, desempenhando suas funções no Centro 

de Especialidade Odontológicas do Município. Assevera que, após 

denúncia e sindicância que concluíram pela existência de provas robustas 

de que o servidor recebeu função gratificada sem exercer qualquer 

serviço extraordinário à Administração (consistente em receber 

indevidamente adicional de especialidade no montante de 10%, sem fazer 

jus a tal verba), foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar de nº 

25/2019 que culminou em decisão desfavorável ao autor e o condenou à 

sanção de advertência escrita, com registro em sua ficha funcional, que 

foi publicada no Diário Oficial do Município, em 21 de janeiro de 2020. 

Afirma que a decisão final deve ser combatida, por estar eivada de 

inúmeros vícios e ilegalidades, alegando que tanto na sindicância quanto 

no PAD foram utilizadas provas obtidas por meios ilícitos; que a denúncia 

inicial objeto de sindicância não poderia ter sido anônima; que há 

prescrição da sanção disciplinar e que estão ausentes prova de dolo ou 

culpa por parte da servidora. Aduz que também foi notificado para 

devolver todo o montante que foi recebido a título de adicional de 

especialidade pago pelo Município. Anexou documentos com a exordial. É 

o relatório. Decido. A causa está inserta, por ora, na competência deste 

Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 

(artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a Resolução 

4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o valor extrapole o 

limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda 

Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir 

quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, 

para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 

12.153/2009). 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, 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. § 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. (...) 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, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) Em relação ao pedido de suspensão da 

decisão administrativa proferida no Processo Administrativo Disciplinar nº 

025/2019, no tocante à anotação da advertência na ficha funcional do 

autor: Da análise detida dos autos, revela-se prematuro o deferimento da 

tutela de urgência, nessa fase de cognição sumária, uma vez que não se 

identificam os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela. 

Consigno, que a decisão administrativa questionada foi proferida em 

procedimento administrativo em que foi assegurada a ampla defesa e, 

também, entendo que os atos administrativos gozam de presunção de 

legitimidade e legalidade e que para sua desconstituição seria necessário 

prova robusta, o que não é possível inferir, dos documentos trazidos. 

Além disso, verifico que o pedido formulado em sede de tutela de urgência 

é o mesmo pretendido em razão do mérito, cabendo a análise quando da 

prolação da sentença, restando prudente o aguardo da formação do 

contraditório e a dilação probatória. Ademais, também ausente o requisito 

da urgência, visto que se procedente o pedido final, a anotação da 

advertência poderá ser retirada da ficha funcional do servidor. Assim, 

sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, o indeferimento do 

pedido de tutela de urgência quanto ao pedido de suspensão da decisão 

administrativa proferida no Processo Administrativo Disciplinar nº 

025/2019 no tocante à anotação da advertência na ficha funcional do 

autor é medida que se impõe. A jurisprudência também se firma neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR MUNICIPAL DE 

LOUVEIRA – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

– DEMISSÃO – Pretensão inicial do servidor voltada à anulação da sua 

demissão do cargo de guarda municipal, sob o argumento de que houve 

excesso na análise dos fatos, de modo que pleiteia sua reintegração aos 

quadros da Prefeitura de Louveira, bem como indenização por danos 

materiais e morais – decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, 

ante a ausência de elementos suficientes para afastar a presunção de 

legitimidade do ato administrativo impugnado, sob o fundamento de que o 

tema necessita de prévio contraditório – em que pese ser latente o risco 

de demora inerente ao provimento jurisdicional (periculum in mora), não 

restou evidenciada a probabilidade do direito deduzido em Juízo (fumus 

boni iuris) – necessidade de dilação probatória – presunção de legalidade 

dos atos administrativos – decisão agravada mantida. Recurso 

d e s p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A I :  2 2 6 0 6 2 8 1 0 2 0 1 8 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2260628-10.2018.8.26.0000, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de 

Julgamento: 04/02/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

08/02/2019) Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

nesta fase do processo quanto ao pedido de suspensão da decisão 

administrativa proferida no Processo Administrativo Disciplinar nº 

025/2019, no tocante à anotação da advertência na ficha funcional do 

autor, por entender que ausentes os requisitos necessários à concessão, 

em consonância com o ordenamento processual e com o artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de devolução de todo o 

montante que foi recebido a título de adicional de especialidade pago pelo 

Município: Quanto ao pedido para suspender eventual desconto em sua 

remuneração até a sentença de mérito, entendo que deve ser deferido, 

posto que, em análise inicial, não é possível atribuir responsabilidade ao 

autor pelo recebimento indevido, devendo presumir sua boa-fé. Ainda mais 

pelo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que se 

trata de remuneração percebida de natureza alimentar, não podendo 

sofrer descontos cuja legalidade está sendo questionada judicialmente. 

Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos 

efeitos do provimento antecipado, este não constitui óbice ao deferimento 

da medida, uma vez que se, ao final, a ação for julgada improcedente, o 

Município poderá proceder aos descontos para devolução do valor 

recebido. Contudo, por ora, entendo cabível apenas a suspensão de 

eventual desconto para devolução de valores e não a declaração de sua 

ilegalidade, reservando-se esta eventual providência para a análise 

meritória. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR e, como corolário, comino ao 

Município Primavera do Leste a obrigação de não proceder descontos 

referentes à devolução de valores recebidos a título de adicional de 

especialidade do autor ALEXANDRE BOTTER CASTANHO decorrentes do 

Processo Administrativo Disciplinar nº 025/2019. Fixo multa única de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento da liminar. 

CANCELE-SE A AUDIÊNCIA DESIGNADA AUTOMATICAMENTE PELO 

SISTEMA. Deixo de designar 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). Cite(m)-se o(s) requerido(s) dos termos da ação, na pessoa do 

representante legal (artigo 75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, 

para, querendo, apresentar(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de revelia, considerando-se como verdadeiros os fatos 

aduzidos na exordial (artigo 344 do Código de Processo Civil). Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas 

preliminares, a parte autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo ser intimada para tanto. Cientifique(m)-se ao(s) réu(s) que 

deverá(ão) fornecer ao Juizado Especial da Fazenda Pública a 

documentação de que disponha(m) para o esclarecimento da causa, 

apresentando-a com a contestação, bem como que não haverá prazos 

diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). Cumpra-se, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. Primavera 

do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012279-60.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JORDAO RODRIGUES DE FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RAMBO OAB - MT0008645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012279-60.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: JEFFERSON JORDAO 

RODRIGUES DE FARIAS EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tendo em vista que 

não houve pagamento do Ofício Requisitório nº45/2019 e que decorreu o 

prazo de 60 (sessenta) dias, DEFIRO o pedido de penhora eletrônica no 

Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em 

consulta posterior constatei que a ordem de penhora foi um sucesso 

absoluto, de forma que procedi à ordem de transferência do valor para a 

conta de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça, e o consequente 

desbloqueio do valor excedente, conforme comprovante em anexo. 

INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, 

oferecer impugnação em 05 dias (art. 854, § 3.º, CPC). Serve a presente 

decisão como ofício para vinculação do valor ao processo na Conta de 

Depósitos Judiciais. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 29 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012024-05.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PARECIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012024-05.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: PARECIS CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA - EPP EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos, Trata-se de execução/cumprimento de sentença de 

honorários advocatícios proposta por Gaya Lehn Schneider, como 

advogada da reclamada, contra a reclamante, em razão do não 

recebimento do recurso interposto por esta, em sede recursal, por 

decisão monocrática do Relator. Não tendo havido pagamento voluntário, 

este magistrado promoveu o bloqueio via bacenjud do valor devido, qual 

seja, 6.070,29 (...), já incluída a multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º, 

primeira parte, do CPC, cujo valor foi transferido para a conta judicial 

única. A parte devedora, intimada, não impugnou a penhora. A advogada 

exequente pleiteia, no id. 17103758, o alvará de liberação do valor 

bloqueado via bacenjud, bem como complemento da execução, para 

receber também os honorários do cumprimento de sentença. Na ocasião, 

indicou seus dados bancários para emissão do alvará. Deliberações: 1. A 

advogada exequente não peticionou em momento algum neste processo, 

então solicita-se que esclareça, no prazo de cinco dias, sobre seu direito 

a receber a sucumbência, devendo indicar precisamente onde se 

encontra procuração com poderes para representar a reclamada 

Bradesco Auto-RE Companhia de Seguros, bem como informe qual o seu 

vínculo com os advogados (as) que peticionaram nestes autos em favor 

da parte reclamada. A medida é adotada ad cautelam do Juízo, tendo em 

vista o caráter personalíssimo dos honorários, assim como seu 

enquadramento como verba alimentar. 2. Indevidos honorários do 

cumprimento de sentença, pois inaplicável a disposição a respeito, 

prevista no art. 523, § 1º, parte final, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem 

regra própria nos artigos 54 e 55. Em abono a este entendimento, foi 

editado o Enunciado 97, do FONAJE, no sentido de que “A multa prevista 

no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, 

ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de 

alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, 

portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento”. Assim, 

indefiro o pedido de execução/bloqueio pleiteado a este título. 3. Considero 

válido o valor bloqueado via bacenjud (R$ 6.070,29 e acréscimos), para 

quitar o cumprimento de sentença. 4. Certifique a secretaria se a 

advogada Gaya Lehn Schneider está habilitada nos autos, para tomar 

conhecimento desta decisão. 5. Abro o prazo de cinco dias, para que os 

advogados (as) que peticionaram nos Autos em favor da reclamada 

Bradesco, se manifestem sobre o pedido de alvará dos honorários 

advocatícios em favor da peticionante Gaya Lehn Schneider. Após, 

conclusos com urgência para deliberações sobre expedição de alvará, 

tendo em vista que o processo deve ser arquivado com urgência, dado o 

tempo de tramitação e o comprometimento da taxa de congestionamento. 

PRIMAVERA DO LESTE, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-67.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JACY COELHO DE ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000370-67.2020.8.11.0037. AUTOR: MARIA JACY COELHO DE ARAUJO 

REU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de AÇÃO DE 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA REABILITAÇÃO QUÍMICA COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta 

por MARIA JACY COELHO DE ARAUJO assistida pela Defensoria Pública 

em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT e de ARLEI DE 

ARAUJO MARINHO (todos qualificados na petição inicial). Narra a parte 

autora que é genitora do requerido e que este é dependente químico, 

sendo usuário contumaz de álcool e cocaína (F10.2 e F14.2). Relata que 

seu filho apresenta heteroagressividade, retraimento social e 

comportamento de risco quando dominado pelo efeito do álcool e da 

cocaína, arriscando sua própria vida e integridade física e também das 

pessoas ao seu redor. Argumenta que outrora fora tentado tratamento no 

CAPS, contudo o Requerido não aceitou ser submetido ao referido 

tratamento ambulatorial. Instado a se manifestar o NAT apresentou o 

Parecer Técnico nº 0166/2020, com a seguinte conclusão: III – 

CONCLUSÃO: 1. Quanto à doença alegada: Há Laudo Médico que 

comprova o alegado. 2. Quanto à necessidade de internação involuntária: 

Entende-se adequado o tratamento proposto tendo em vista todo histórico 

do paciente e documentos acostados aos autos. 3. A competência é do 

Estado de Mato Grosso sendo o Hospital Adalto Botelho o local indicado. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na 

competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). 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, 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. § 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. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 
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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, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a inicial e, sobretudo, pelo 

relatório médico subscrito pelo Dr. Ari Provin Junior, CRM/MT 10659 que 

afirma a necessidade urgente de internação compulsória do requerido 

tendo em vista seu comportamento de risco (ID. n° 28299196), e também 

pelo Receituário da Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste/ 

MT feito pela Drª. Elisangela Ramos de Lima, CRM/MT 8285, que relata 

sobre a anuência da família em relação à internação e tratamento do 

Requerido (ID. n° 28299196). No que diz respeito ao perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo teor das declarações 

médicas, concernentes aos quadros físico, psíquico e social do(a) 

paciente/requerido(a), bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite do 

processo, uma vez que, em sendo-lhe a sentença favorável, este(a) já 

poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, 

destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos 

do provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente 

demonstrado neste feito, bem como este não constitui óbice ao 

deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da 

proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de 

disponibilizar o tratamento de saúde, por meio da internação compulsória 

de ARLEI DE ARAUJO MARINHO (qualificado(a) na petição inicial), 

conforme a prescrição médica, devendo o requerido, Município de 

Primavera do Leste/MT, arcar com o pagamento das despesas 

médico-hospitalares em Clínica especializada, eleita a seu critério. Advirto 

que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das 

medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste 

caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, 

a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. SALIENTO que 

a desinternação do(a) paciente será precedida de Laudo da Equipe 

Multidisciplinar, independentemente de autorização deste juízo (que, 

contudo, deverá ser cientificado), em que deverá atestar que o(a) 

paciente encontra-se apto(a) para um convívio social equilibrado (não 

colocando em risco sua vida e a de terceiros), atestando que não se faz 

mais necessária sua internação compulsória. Igualmente, consigno ser 

DESNECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O TRANSPORTE 

DO(A) PACIENTE DE VOLTA AO SEU DOMICÍLIO. INTIME-SE o Gestor do 

SUS no âmbito municipal, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, 

para que providencie o tratamento do(a) paciente, devendo a equipe da 

Secretaria Municipal de Saúde providenciar o transporte do(a) paciente, 

com todos os meios necessários para conduzi-lo(a) à internação, no 

hospital/clínica eleita, sem prejuízo das providências necessárias, caso 

ele(a) se recuse em fazê-lo voluntariamente. A intimação deverá ser 

encaminhada para os e-mails disponíveis na Serventia Judicial, com as 

peças necessárias, e com o esclarecimento de que o Oficial de Justiça vai 

entrar em contato com essa Secretaria para combinar os procedimentos 

de encaminhamento do(a) paciente. Intime-se, ainda, para trazer aos autos 

os dados completos da clínica/hospital para onde o(a) paciente for 

encaminhado(a), com os valores e vencimentos das mensalidades, para 

que este Juízo possa proceder ao bloqueio em contas do Estado, a partir 

da terceira mensalidade. Visando a efetividade da medida, DETERMINO o 

auxílio do SAMU e, ainda, a ser verificado antes de cumprir a medida de 

busca do(a) paciente, todas as condições para apreendê-lo(a), se for 

necessário sedá-lo(a), bem como quanto a disposição do local para 

mantê-lo(a) até que seja conduzido(a) para internação no Hospital 

Psiquiátrico Especializado/Clínica Especializada, devendo-se encaminhar 

esta decisão ao e-mail corporativo disponível na Secretaria, com a 

observação de que o Oficial de Justiça, quando do cumprimento, solicitará 

o auxílio requisitado (se necessário). Pela mesma razão, REQUISITO, 

desde já, ao Comando da Polícia Militar local, que disponibilize, caso 

necessário, efetivo policial suficiente para proceder à captura e condução 

segura do(a) paciente, inclusive propiciando a segurança das demais 

autoridades envolvidas no caso, devendo-se encaminhar esta decisão ao 

e-mail corporativo disponível na Secretaria, com a observação de que o 

Oficial de Justiça, quando do cumprimento, solicitará o auxílio requisitado 

(se necessário). Tendo em vista que a parte autora é assistida pela 

Defensoria Pública, nomeio curador especial o Núcleo de Apoio Jurídico 

(NAJU) desta Comarca que, por intermédio do(a) seu(ua) representante, 

Dr.ª Anna Paula Landim da Silva Flesch, OAB/MT nº 14.932/O, deverá 

patrocinar a defesa do(a) requerido(a), requerendo o que for de direito. 

Diante do quadro físico, psíquico e social descritos pelo médico, determino 

a CITAÇÃO do Curador Especial (art. 245, §§4º e 5º, do CPC), para defesa 

dos interesses do(a) requerido(a)/paciente. CITE-SE o Município de 

Primavera do Leste, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: 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. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação, intimação/ofício, inclusive como 

mandado de internação e ofício de requisição ao SAMU e à Polícia Militar, 

conforme dados constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 29 

de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007738-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007738-98.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE LUIZ GONCALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Trata-se de novo pedido de tutela satisfativa, complementar 

às tutelas antecipadas já deferidas neste feito. O panorama fático-jurídico 

delineado neste processo e o(s) relatório(s) e laudo(s) médico(s) 

subscrito(s) pelo Dr. Fabia Viana P. Belo, Ortopedista/Traumatologista, 

CRM/MT 8320, Dr. Genesio Borges de Andrade Neto, CRM/MT 9305, Dr. 
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Carlos Regis Toscano, CRM/MT 4639 e Dr. Cassio Velloso Nunes, CRM 

6254, comprovam a necessidade da realização de procedimento cirúrgico 

artroscópico do manguito rotador. No que tange ao dano potencial, está 

delineado pelo tempo legal mínimo de trâmite processual e pela gravidade 

da doença. Vale destacar que o NAT apresentou seu Parecer Técnico n° º 

0144/2020 (Id 28532505). No mais, protelar o exame e/ou procedimento 

requerido, implicaria, em última análise, em desperdício de recursos 

públicos, haja vista a eventual necessidade de repetição dos 

procedimentos já realizados. Por fim, a soma do(s) procedimento(s) já 

realizado(s) e da(s) cirurgia(s) ora requerida(s), a priori, não ultrapassa a 

quantia equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, mantendo-se o 

processo inserto, por ora, no âmbito da competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Posto isso, sob os mesmos fundamentos da(s) 

decisão(ões) que antecipou(aram) a(s) tutela(s) de mérito, defiro a tutela 

de urgência satisfativa complementar, para cominar ao(s) réus(s) a 

obrigação de adotar todas as providências para disponibilizar a José Luiz 

Gonçalves (qualificado(a) nos autos do processo), no prazo de 10 (dez) 

dias, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ARTROSCÓPICO DO MANGUITO 

ROTADOR, sob pena de sequestro de numerário para satisfação pelo 

setor privado (art. 297 do CPC). Faculto ao(s) réu(s) a, no mesmo prazo, 

indicar data próxima para cumprimento desta decisão. INTIMEM-SE os 

gestores do SUS, na pessoa dos respectivos Secretários de Saúde (no 

âmbito estadual, por carta precatória, e no municipal, por meio dos 

endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária), para 

cumprimento da tutela de urgência complementar ora deferida. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes do processo. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011751-26.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANI MARQUES MEDRADO SZEWCZAK (EXEQUENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011751-26.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: NILVANI MARQUES MEDRADO 

SZEWCZAK, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL) 

C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor da paciente NILVANI 

MARQUES MEDRADO SZEWCZAK em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que pleiteia o fornecimento dos medicamentos ARISTAB 

10MG e TORVAL CR300. As tutelas de urgências inicial e complementares 

foram deferidas. Consigno que as medicações deste processo são de 

USO CONTÍNUO, conforme é possível observar no último relatório médico 

de Id 26942729. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A Resolução 

TJ-MT/OE nº 09/2019, em seus artigos 1º e 2º e anexo I, atribuiu à 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande a 

competência para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, 

nos seguintes termos: Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos 

termos do Anexo I desta Resolução. Art. 2º Sem prejuízo da competência 

absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que 

envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada 

em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se 

encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que 

em fase de cumprimento de sentença. (...) ANEXO I 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública COMPETÊNCIA: Processar e julgar, exclusivamente, os 

feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, 

cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da 

Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o 

Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (DESTAQUEI) Já a 

Portaria nº 29/2019-CM do Presidente do Conselho da MAGISTRATURA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO autorizou a redistribuição das ações 

relativas à saúde pública para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

da Comarca de Várzea Grande, a partir de 30 de setembro de 2019, nos 

termos da mencionada Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019. 

Desta forma, em virtude de se tratar de medicamento de prestação 

continuada e da competência absoluta da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, DECLARO ESTE JUÍZO 

INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, razão pela qual, 

determino a redistribuição do processo à Comarca e à Vara competente, 

devendo a Secretaria da 5ª Vara providenciar as baixas necessárias, 

inclusive encaminhando-o à redistribuição. Incabível a condenação em 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. 

Intime(m)-se. Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 29 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011603-49.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO BECK - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011603-49.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: HOSPITAL DAS CLINICAS 

PRIMAVERA LTDA EXECUTADO: LEANDRO BECK - ME Vistos. DEFIRO a 

penhora do veículo Placa NTY9813, Ano Fabricação 2012, Ano Modelo 

2012, Chassi 9C2KD0550CR563902, Marca/Modelo HONDA/NXR150. 

EXPEÇA-SE mandado de constatação, penhora e avaliação, a ser 

cumprido na residência do executado, objetivando-se saber se o veículo 

está em posse dele e, em caso negativo, se existe algum outro veículo em 

posse e poder da parte devedora, para garantia do débito exequendo. 

Sendo o caso, deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora e avaliação 

do veículo mencionado ou de outro veículo porventura encontrado, 

nomeando o exequente como fiel depositário do bem e procedendo-se a 

remoção do veículo. Expeça-se o necessário Primavera do Leste/MT, 29 

de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004145-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN FABIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA MARCIA MONTEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004145-95.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: KAREN FABIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ELISA MARCIA MONTEIRO Vistos, Analisando detidamente o 

extrato bancário juntado no evento n°16567466, verifico que a parte 

executada pagou o valor de R$1.000,00(mil reais), referente a parcela de 

n°3, senão vejamos: Em 16/12/2016, fora registrado dois depósitos, o 

primeiro no valor de R$1.000,00(mil reais) e o segundo no valor de 

R$500,00(quinhentos reais). O envelope no valor de R$1.000,00(mil reais) 

foi estornado por haver conteúdo a menor e o envelope no valor de 

R$500,00(quinhentos reais) foi estornado por haver conteúdo a maior. 

Logo, pode-se constatar que a agência bancária readequou em 

16/12/2016, o depósito bancário no valor de R$1.000,00(...) para 

R$490,00(...) e o depósito no valor de R$500,00(...) para R$510,00(...). 

Até a data de 16/12/2016, havia naquela conta bancária, saldo negativo no 

valor de R$373,67(trezentos e setenta e três reais e sessenta e sete 

centavos) e com os depósitos mencionados o saldo bancário passou a 

ser R$626,33(seiscentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos) 
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positivo. Diante disso, não há a necessidade de um expert para descobrir 

se houve ou não o recebimento do valor discutido nesta decisão, basta a 

exequente atentar-se aos valores contidos no extrato bancário e realizar 

um simples cálculo aritmético. Por fim, considerando que a executada 

adimpliu intempestivamente a parcela de n°4, no valor de R$1.000,00(...), 

junte-se cálculo atualizado, no prazo de 15(quinze) dias. Após, volte-me 

conclusos para penhora de ativos. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERLANDE SOUSA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000790-43.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GERLANDE SOUSA 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais pleiteada 

por GERLANE SOUZA FERNANDES em face de BANCO BRADESCO S.A. 

Intimada para cumprir as diligências do evento n°17892009, a parte 

requerente deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, 

considerando que a parte requerente não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma 

do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as 

cautelas e anotações necessárias. Primavera do Leste-MT, 27 de janeiro 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008180-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DURCILEY SILVA MOREIRA (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))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1008180-64.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DURCILEY SILVA MOREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Homologo a desistência da presente ação, 

manifestada pelo(a) requerente (id. n°17598502), 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. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com 

a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003610-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS TORRES PALL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003610-98.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RUBENS TORRES PALL 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE 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 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por RUBENS TORRES PALL, representado por seu filho, 

VANDERSON MURTA NUNES, em desfavor do ESTADO DO MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Deferida(s) a(s) 

tutela(s) antecipada(s) requerida(s). 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(s). 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 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o(s) pedido(s) de mérito averbado nos 

autos e CONDENO o(s) réu(s), solidariamente, a fornecerem o tratamento 

de saúde (consulta médica com especialista em ONCOHEMATOLOGIA, em 

favor da parte autora, RUBENS TORRES PALL e, como corolário, confirmo 

a(s) tutela(s) de urgência deferida(s). A despeito da procedência 

efetivamente realizada pelo reclamante, verifico que a petição de Id. N° 

24502606 trouxe anexo a Certidão do Óbito do requerente, motivo pelo 

qual requereu a extinção do feito sem julgamento de mérito em relação aos 

demais pleitos. Portanto, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito em relação aos demais pleitos, nos termos do artigo 485, inciso IX, 

do Código de Processo Civil em virtude da morte da parte requerente, 

tendo em vista ser a ação de saúde considerada intransmissível. 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. Transita em julgado e arquive-se o 

processo, depois das baixas necessárias. Serve o presente. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEYSON BONAFE GHISLENI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000896-05.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GEYSON BONAFE GHISLENI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Verifico que as partes 

transigiram sobre o objeto desta lide, conforme termo de acordo juntado 

nos autos (id. n°27346443). Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 
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da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o 

processo instruído para eventual homologação, merece acolhimento a 

pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013). Nestes termos, considerando que a matéria 

desta lide está relacionada a direito disponível e as partes são capazes, 

não verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art.487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Considerando que o valor acordado no montante de 

R$4.500,00(quatro mil e quinhentos reais) já foi consignado em juízo, 

expeça-se alvará em favor do credor GEYSON BONAFE GHISLENI, com 

as correções, cujos dados bancários foram juntados no evento 

n°28128496, devendo ser observado, em caso de liberação a advogado, 

se o mesmo detém poderes especiais para receber valores em nome do 

constituinte. Após a expedição do alvará e transitada esta em julgado, 

arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 27 

de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003355-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEMES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003355-77.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RODRIGO LEMES DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Verifico que as partes 

transigiram sobre o objeto desta lide, conforme termo de acordo juntado 

nos autos (id. n°23823408). Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o 

processo instruído para eventual homologação, merece acolhimento a 

pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013). Nestes termos, considerando que a matéria 

desta lide está relacionada a direito disponível e as partes são capazes, 

não verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art.487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, 

com baixa. Ressalto que o acordo engloba estes autos de 

n ° 1 0 0 3 3 5 5 - 7 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e  o s  a u t o s  d e 

n°1003356-62.2018.8.11.0037, ambos em trâmite nesta comarca e o valor 

acordado no montante de R$4.000,00(quatro mil reais) já foi consignado 

nos autos de n°1003356-62.2018.8.11.0037. Primavera do Leste/MT, 27 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003356-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEMES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003356-62.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RODRIGO LEMES DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, Verifico que as partes 

transigiram sobre o objeto desta lide, conforme termo de acordo juntado 

nos autos (id. n°23823408). Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o 

processo instruído para eventual homologação, merece acolhimento a 

pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013). Nestes termos, considerando que a matéria 

desta lide está relacionada a direito disponível e as partes são capazes, 

não verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art.487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Considerando que o valor acordado no montante de 

R$4.000,00(quatro mil reais) já foi consignado em juízo, expeça-se alvará 

em favor do requerente RODRIGO LEMES DE JESUS, com as correções, 

cujos dados bancários foram juntados no evento n°24285153, devendo 

ser observado, em caso de liberação a advogado, se o mesmo tem 

poderes especiais para receber valores em nome de seu constituinte. 

Após a expedição do alvará e transitada esta em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Ressalto que o acordo celebrado 

engloba estes autos de n°1003356-62.2018.8.11.0037 e os autos de 

n°1003355-77.2018.8.11.0037, ambos em trâmite nesta comarca. 

Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010097-67.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010097-67.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 
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EXECUTADO: ADRIANA PEREIRA COELHO Vistos, Dispensado o relatório 

na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intimada para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito (Id. 15599809), a parte exequente BANCO 

BRADESCO deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, 

considerando que a parte exequente não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Primavera do 

Leste-MT, 27 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005153-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005153-73.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SIMONE APARECIDA CABRAL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, Verifico que as partes 

transigiram sobre o objeto desta lide, conforme termo de acordo juntado 

nos autos (id. n°25406838). Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o 

processo instruído para eventual homologação, merece acolhimento a 

pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013). Nestes termos, considerando que a matéria 

desta lide está relacionada a direito disponível e as partes são capazes, 

não verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art.487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Considerando que o valor acordado na importância de 

R$3.000,00(três mil reais) já foi consignado em juízo em 04/11/2019 (id. 

n°26343538), intime-se a parte requerente SIMONE APARECIDA CABRAL 

para indicar os dados bancários para expedição do alvará, no prazo de 

05(cinco) dias. Após, expeça-se alvará em favor da requerente, no valor 

de R$3.000,00(...) com as correções e arquive-se, com as cautelas 

pertinentes. Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003574-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALCANTARA RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO NÚMERO: 1003574-56.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: 

LUZIA ALCANTARA RABELO PARTE RÉ: BANCO BMG S/A. SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito com pedido de danos morais. Narrou a parte autora que nunca 

celebrou contratou de empréstimo com a requerida, porém vem 

suportando descontos indevidos em sua conta corrente. Nos pedidos 

requereu o cancelamento dos descontos e a reparação em danos morais. 

A parte ré se opõe aos pedidos, afirmou que houve legítima contratação 

de cartão consignado pela parte autora. Salienta-se que é dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2.FUNDAMENTOS 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Por verificar a ausência de 

complexidade da causa, dispenso a perícia grafotécnica na assinatura 

lançada no contrato, já que as provas carreados aos autos são 

suficientes para a resolução da demanda, outrossim a parte autora não 

requereu a perícia na assinatura que lhe imputaram, afirmou que tal fato 

poderia até ter ocorrido, porquanto teria suportado assédios de 

representantes financeiros. Mérito Cinge-se a controvérsia acerca da 

existência ou inexistência de vínculo jurídico entre as partes. Insta 

assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação 

de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Dos 

autos constata-se a existência de relação jurídica entre as partes, e por 

consequência a regular contratação do empréstimo, pois foi apresentado 

pela ré contrato assinado pela parte autora, comprovante de transferência 

de valores na conta bancária da parte autora, documentos pessoais e 

faturas do cartão de crédito consignado. Id. Num. Num. 24685817 - Pág. 1 

e seguintes. É cristalina a relação jurídica entre as partes, visto que a 

parte autora usufruiu o crédito concedido pela parte ré, assim não merece 

amparo as pretensões autorais, posto que a parte ré provou que os 

descontos na remuneração da parte autora decorreu da efetiva 

contratação do crédito consignado. Destaca-se que a parte autora 

limitou-se as meras alegações não trazendo aos autos os extratos de sua 

conta bancária para confrontar as provas da ré. Válido lembrar que a 

inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto devendo a parte 

autora provar o fato constitutivo do seu direito. Nota-se ainda que a ficha 

financeira da parte autora possui outra contratação de empréstimo 

consignado, o que demonstra que é conhecedor das regras da 

modalidade contratual. (Id. Num. 21182829 - Pág. 3). Com efeito, inexiste 

qualquer ato ilícito por parte da instituição ré, que agiu no exercício regular 

do direito. Insta salientar que o princípio da obrigatoriedade dos contratos 

informa que uma vez efetivado o acordo de vontades, sendo o contrato 

válido e eficaz, as partes passam a ser obrigadas a cumpri-lo. No mesmo 

trilhar, Maria Helena Diniz pontua: “o contrato, uma vez concluído 

livremente, incorpora-se ao ordenamento jurídico, constituindo uma 

verdadeira norma de direito, autorizando, portanto, o contratante a pedir a 

intervenção estatal para assegurar a execução da obrigação porventura 

não cumprida segundo a vontade que a constituiu.”. Em complemento, 

inexistente a demonstração de vício de consentimento ou de nulidade 

contratual, devem os contratos ser preservados, sob pena de intensa 

insegurança jurídica. Comprovada a legitimidade dos descontos, indefiro a 

reparação por danos morais, não houve no presente caso ofensas a 

serem reparadas. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, afastada a 

preliminar, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição. Remeto os autos ao Excelentíssimo Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PROJUDI. Intimem-se. Tathyane Garcia 

da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. 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
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003083-49.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1003083-49.2019.8.11.0037 Reclamante: Maria Aparecida 

Martins da Silva Reclamado: Natura Cosméticos S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. - Da Necessidade da Realização de Prova Pericial: 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito 

referente a duas negativações que totalizam o importe de R$ 514,21 

(quinhentos e quatorze reais e vinte e um centavos), sob o argumento de 

que nunca manteve contrato com a parte requerida. A parte requerida 

sustenta que os valores cobrados são devidos, uma vez que esta realizou 

cadastro virtual para ser consultora da marca Natura, consoante se 

denota no ID 2313386 e diante da inadimplência quanto ao pagamento dos 

pedidos realizados pela autora, não há que se falar em inscrição indevida 

do seu nome no cadastro de proteção ao crédito. Em sede de impugnação 

a parte Requerente alega que foi juntado telas do sistema interno da 

requerida que não podem ser consideradas como provas válidas, bem 

como que desconhece o documento apresentado na defesa, ratificando 

assim todos os fatos narrados na inicial. Pois bem, analisando os autos, 

verifico que as provas produzidas nos autos, não são suficientes para 

que o juízo, com certeza, apure se o cadastro foi realizado pela parte 

requerente, uma vez que o documento de identidade apresentado na inicial 

foi expedido em 28.04.1997 (ID 20589223) e o documento apresentado no 

ID 2313386, consta data de expedição em 27.03.2018, ou seja, uma 

diferença de aproximadamente 21 (vinte e um anos), bem como identifico 

que a autora assinou o termo de audiência por extenso, diferentemente do 

documento apresentado em sua inicial, assim, entendo a necessidade de 

um exame mais acurado da questão, com vistas à completa instrução do 

feito, indispensável se faz a realização da prova pericial, para eliminação 

de quaisquer dúvidas, uma vez que há existência de contrato, fato este 

que foge da competência dos Juizados Especiais. Com efeito, o legislador 

infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, criar um sistema 

onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

e assim estabeleceu, no artigo 3º da Lei nº 9.099/95, que sua competência 

para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de 

menor complexidade, significando que naquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia para o desate da questão, tais causas estariam 

subtraídas ao seu alcance. Sabe-se que a aferição da complexidade da 

causa leva em consideração não o direito material discutido, mas o objeto 

da prova, consoante orienta o Enunciado nº 54 do FONAJE: A menor 

complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Destarte, restando 

controversa a veracidade dos áudios juntados aos autos em sede de 

contestação, mostra-se imprescindível a realização da prova pericial que, 

por envolver matéria complexa, afasta a competência dos Juizados 

Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito na 

dicção dos artigos 3° e 51, inciso II, da Lei de Regência dos Juizados 

Especiais. Sobre o assunto: RECURSO INOMINADO - COMPLEXIDADE DA 

CAUSA, POIS IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL 

GRAFOTÉCNICA, AFASTANDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RNEI, 

3021/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 27/03/2012, Data da publicação no 

DJE 13/04/2012). AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ANAIS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

CONTRATUAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - 

Havendo a negativa da autoria da assinatura firmada no documento 

apresentado pela ré, que deu causa à inclusão de seus dados nos anais 

de proteção ao crédito, necessário se faz a produção de prova 

grafotécnica 2 - Foge à alçada do Juizado Especial Cível a causa 

referente à negativa de assinatura de documentos, haja vista a 

complexidade da matéria probatória decorrente da necessidade de prova 

pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 9.099/95). 3 - Recurso 

conhecido e provido. Sentença reformada, para declarar a extinção do 

feito, de ofício, com o reconhecimento da complexidade da causa. (RNEI, 

1383/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012). 

CONTRATO DE LOCAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA- LOCADORA ALEGA 

NÃO TER RECIBIDO ALUGUERES E VALORES REFERENTES AO 

CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - APRESENTAÇÃO DE 

RECIBOS QUE COMPROVARIAM TRAIS PAGFAMENTOS - AUTENTICIDADE 

DE TAIS RECIBOS IMPUGNADA - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE - 

INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - 

INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA - 

PROCESSO EXTINTO. A prova pericial grafotécnica, única pertinente para 

comprovar a falsidade de assinatura, é incompatível com o rito Juizado 

Especial, impondo, portanto, a extinção do processo sem resolução do 

mérito. (RNEI, 2838/2011, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no 

DJE 16/08/2012). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ART. 43 §2º 

CDC. COMPROVAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA. NECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. 1. A lei não exige comprovante de 

recebimento da notificação. A postagem das notificações a serem 

enviadas são suficientes para cumprir o disposto no art. 42, § 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor. 2. A prova pericial grafotécnica é a 

única pertinente para comprovar a falsidade de assinatura, que é 

incompatível com o rito Juizado Especial, impondo, portanto, a extinção do 

processo sem resolução do mérito. (RNEI, 5843/2010, DR. NELSON 

DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 03/05/2011, Data 

da publicação no DJE 10/05/2011). Registro, por oportuno, que a 

incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode e 

deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

nos moldes do art. 64, do CPC. Pelo exposto, reconhecendo, em razão da 

complexidade da causa pela necessidade de perícia grafotécnica, tem-se 

a inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, pelo que JULGO 

EXTINTO a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006684-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DAUZACKER (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):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1006684-97.2018.811.0037 Reclamante: Anderson 

Dauzacker Reclamado: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Das Preliminares. As preliminares arguidas pela 

Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito a preliminar. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento 
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de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação ao débito no valor de R$ 79,02 (setenta e nove reais 

e dois centavos), desconhecendo por completo o débito, pois não possui 

débitos com a empresa requerida, afirmando ainda que não foi notificado 

quanto aos fatos. A parte requerida, no mérito contesta a parte autora 

asseverando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato estabelecido entre as partes, o qual se encontra inadimplente, 

sendo legítimo o apontamento, limitando a se reportar a tal fato, sem 

maiores indagações ou explicações, pugnando ao final pela improcedência 

dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, constata-se 

que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento referente a 

serviços prestados que pudessem ser o objeto do apontamento do nome 

do autor ao banco de dados de negativação, juntou em sua defesa 

apenas telas do seu sistema interno, o que se reveste de 

imprescindibilidade para a comprovação do alegado. Conquanto tenha a 

parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato 

estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos 

autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou qualquer 

outro meio idôneo de prova comprovando a contratação de qualquer 

serviço. Em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar 

no campo de afirmações sem bases sólidas, tendo em vista que somente 

apresentou telas do seu sistema interno e supostas faturas. A inversão 

do ônus da prova não tem caráter absoluto. Todavia, não reconhecendo à 

parte requerente a dívida lançada no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, deveria a parte requerida comprovar, ainda que 

minimamente, que os serviços foram regularmente solicitados. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida pode provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito, por um 

contrato que nunca realizou. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. No entanto, no contexto do presente feito, 

analisando o extrato juntado pela parte requerente, verifica-se que há uma 

inscrição que foi disponibilizada preexistente a inscrição discutida nestes 

autos, comandada pelo Banco IBI S.A. Banco Múltiplo, no valor de R$ 

307,73, incluída em 12.01.2018, cuja ação foi julgada improcedente por 

este Juízo, inclusive com condenação do reclamante em litigância de má-fé 

(Autos 1006683-15.2018.811.0037), sem contar as várias negativações 

posteriores por outros fornecedores, motivo pelo qual entendo que deve 

ser aplicado o dispositivo da Súmula n° 385 do Colendo STJ. Quem já é 

registrado como inadimplente não pode se sentir ofendido pela inscrição 

do nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao 

crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do colendo Superior 

Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 385, impedindo pagamento de 

indenização por danos morais àqueles que reclamam na justiça a 

reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. Ademais, a parte 

requerente não juntou aos presentes autos qualquer decisão declarando 

inexigíveis os débitos lançados em seu nome, especialmente o mais antigo, 

a fim de demonstrar se tratarem de inscrições indevidas. A pessoa que 

tem mais de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à 

primeira negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos de danos morais. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO 

discutido nestes autos no valor de R$ 79,02 (setenta e nove reais e dois 

centavos), disponibilizado em 05.04.2018, bem como DETERMINAR A 

EXCLUSÃO do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito em relação aos referidos débitos. Resta indeferido o pedido a título 

de danos morais, diante da fundamentação. Oficie o órgão restritivo para 

que efetue a BAIXA DEFINITIVA do nome da parte autora referente ao 

débito objurgado. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na 

forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Indefiro a gratuidade de Justiça à 

parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nada 

sendo requerido, 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 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001775-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SILVA GALVAO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1001775-46.2017.811.0037 Parte Reclamante: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Partes Reclamadas: Eliane Silva 

Galvão de Almeida 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 

Executada, consoante se nota da decisão de ID 15264810 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003254-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (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))
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003254-06.2019.8.11.0037 Reclamante: José Roberto da 

Silva Reclamada: VIVO S/A. (Telefônica Brasil S/A.) SENTENÇA Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Das preliminares: - Da ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito: 

Preliminarmente, a Reclamada alegou 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 a parte Autora fosse intimada a emendar a 

sua inicial, a fim de trazer ao processo uma consulta restritiva extraída no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento de 

sua manifestação e, consequentemente, extinção dos autos. Em que 

pesem as considerações acima mencionadas, tenho que as mesmas não 

reivindicam a guarida deste juízo. A meu ver, os requisitos constantes nos 

artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, 

não havendo nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a 

apreciação do mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - 

Da necessária designação de audiência de instrução e julgamento: Apesar 

de a Reclamada ter postulado em sua defesa pela designação de uma 

audiência de instrução e julgamento (visando tomar o depoimento pessoal 

do Reclamante), revela-se tempestivo lembrar à mesma 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. Outrossim, no que se refere às alegações 

inerentes ao expressivo número de demandas tendo por objeto supostas 

fraudes, as quais, por sua vez, poderiam ser provenientes de uma 

captação ilícita de clientes, entendo que a empresa de telefonia Ré detém 

totais condições financeiras e técnicas para elaborar um dossiê idôneo 

(munido das provas relacionadas à alegada falta de ética do patrono 

responsável pelo ajuizamento da presente lide) para, consequentemente, 

acionar as autoridades competentes. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova: Ainda como 

matéria preliminar, 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. - Do eventual pedido de desistência: Por fim, a 

Reclamada alegou que não aceita eventual pedido de desistência a ser 

formulado pelo Demandante, pois, entende ser evidente a má-fé incorrida 

pelo mesmo. Inobstante os argumentos apresentados pela empresa Ré, 

tenho que os mesmos perderam o seu objeto, pois, segundo consta dos 

andamentos processuais, o Reclamante não formulou nenhum pedido de 

desistência. Do mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, ao 

tentar abrir um 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$ 

201,43. No entanto, o Autor informou que desconhece o débito que lhe 

está sendo cobrado, bem como, o contrato que lhe deu origem e ainda, 

destacou não ter sido notificado acerca do apontamento. Por entender que 

foi negativado de forma indevida e 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 

sustentou a regularidade da contratação dos seus serviços (habilitação 

da linha nº 66-9.9693-8749 no pacote de serviços “Vivo Controle 

Ilimitado”), bem como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pelo 

Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se 

falar em ato ilícito ou existência de danos morais indenizáveis. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 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 pelos litigantes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Embora o Autor tenha ventilado argumentos no 

intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo entre 

as partes, entendo que os esclarecimentos apresentados pela empresa 

de telefonia retiraram completamente o alicerce da petição inicial. Apesar 

de não ter sido apresentado a este juízo a cópia de qualquer instrumento 

contratual assinado pela parte Autora, o fato é que não há como deixar de 

reconhecer que subsistiu uma relação negocial entre os litigantes, pois, a 

empresa Ré foi diligente em protocolizar junto à sua defesa um 

esclarecedor arquivo de áudio. De forma diversa da versão inaugural, 

extrai-se do conteúdo do mencionado arquivo de áudio que, ao ser 

contatado pela atendente da Demandada, o Reclamante não só anuiu à 

contratação de um novo plano pós-pago (tempo de áudio: a partir de 

06min54s), como também, escolheu a melhor data para o vencimento de 

suas faturas (todo o dia 21) e ainda, confirmou vários dados pessoais 

(nome completo, data de nascimento, nome de sua genitora e o seu 

endereço residencial). Convém ressaltar que a jurisprudência pátria é 

pacífica em reconhecer arquivos de áudio como sendo provas aptas a 

comprovar o vínculo negocial existente entre os contratantes, conforme 

pode ser verificado no julgado que, por analogia, segue destacado: 

“Telefonia. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Débito 

supostamente desconhecido. Gravação telefônica apresentada pela ré, 

comprovando a contratação de novo Plano, pela autora. Inversão do ônus 

probatório. Impossibilidade. Ausência de verossimilhança. Exigibilidade do 

débito demonstrada. Cerceamento de defesa inocorrente. Acesso à mídia 

disponibilizado às partes. Degravação desnecessária. Improcedência da 

ação. Manutenção. (...). (TJ-SP 10356206020178260002 SP 

1035620-60.2017.8.26.0002, Relator: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 

04/05/2018, 26ª Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). De suma 

relevância registrar ainda que, segundo consta das telas sistêmicas 

colacionadas ao corpo da contestação (cuja idoneidade, 

excepcionalmente, somente está sendo levada em consideração por este 

juízo em decorrência do mencionado arquivo de áudio), foram registrados 

pagamentos das faturas correspondentes aos meses de dezembro/2015 

e janeiro/2016, ou seja, um comportamento que não condiz com o perfil de 

um eventual fraudador. Já no que tange à origem do débito debatido nos 

presentes autos, tenho que a mesma restou devidamente esclarecida. Não 

obstante tivesse assumido o compromisso de promover o pagamento das 

mensalidades inerentes ao plano contratado, as referidas telas sistêmicas 

igualmente demonstraram que o Reclamante se quedou silente em adimplir 

as faturas vencidas nos meses de fevereiro a abril/2016. Logo, não tendo 

o consumidor apresentado qualquer prova de que as pendências devidas 

à empresa de telefonia foram devidamente amortizadas, entendo que 

restou justificada a inserção do seu nome junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No tocante à alegação do Reclamante de que não teria sido 

notificado previamente sobre a inserção creditícia, consigno que não há 

como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Ré, pois, segundo 

disposição contida na Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição.”. Após a apresentação da contestação, entendo 

que cabia ao Reclamante rechaçar pontualmente todos os argumentos e 

provas apresentadas pela Reclamada, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, 

tenho que a parte Autora ventilou apenas considerações genéricas, pois, 

apesar de ter postulado pela realização de uma perícia no arquivo de 

áudio (o qual, de forma diversa do que quis fazer prevalecer o 

Reclamante, se encontra perfeitamente audível), não apresentou nenhuma 

prova de que seus documentos foram eventualmente extraviados (o que, 

em tese, possibilitaria a atuação de um possível estelionatário), bem como, 

não se atentou que os dados confirmados à atendente da Ré estão em 

harmonia com seus documentos pessoais. In casu, tenho plena convicção 

de que foram apresentadas provas substanciais acerca da relação 

contratual anteriormente firmada entre os litigantes, as quais, 

concatenadas à inércia do Reclamante em apresentar qualquer 

comprovante de pagamento inerente à dívida que lhe está sendo cobrada, 

confere legitimidade ao apontamento restritivo debatido nestes autos. 

Portanto, em havendo débitos pendentes, bem como, não tendo sido 
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apresentado pelo Reclamante qualquer prova indicando a devida 

contraprestação pelos serviços comprovadamente contratados (conforme 

se extrai do arquivo de áudio anexo à defesa) e usufruídos (conforme se 

verifica no “Relatório de Chamadas” protocolado com a contestação), 

entendo que a restrição creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o 

exercício regular do direito de credora da Reclamada, não havendo de se 

falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), 

tampouco como lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do 

Código Civil). Visando amparar a fundamentação supra, segue transcrita, 

por analogia, uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO 

COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA - INCLUSÃO DO NOME 

DA DEVEDORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - AUSÊNCIA - MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA QUE SE IMPÕE. Não há falar em declaração de inexistência de 

débito e em indenização por danos morais se restou claramente 

comprovada nos autos a contratação e efetiva utilização dos serviços de 

telefonia pela autora, como também, o inadimplemento de diversas faturas 

pela cliente, e, neste cenário, inafastável o reconhecimento de que se deu 

de forma regular a inserção do nome da devedora nos cadastros de 

órgãos de negativação de crédito, consistindo tal ação exercício regular 

do direito do credor. (TJ-MG - AC: 10000190974238001 MG, Relator: 

Luciano Pinto, Data de Publicação: 01/11/2019).”. (Destaquei). Ante todo o 

exposto, considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a 

existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito perseguido 

pela parte Autora (se desincumbindo satisfatoriamente do ônus probatório 

previsto pelo artigo 373, II, do CPC/2015), tenho resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões inaugurais. - Da litigância de má-fé: Da 

exegese de tudo o que foi debatido nos autos, bem como, considerando o 

acervo probatório apresentado pela Reclamada, tenho que o Reclamante, 

intencionalmente (ciente da existência do vínculo com a empresa ré e 

ainda, de que subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade dos 

fatos no flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, 

consequentemente, auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

que resta disposto pelo artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. 

Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 136 do 

FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em 

condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e 

indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. A prática 

incorrida pelo Reclamante demonstrou uma atitude de deslealdade 

processual, caracterizando-se a manifestação inicial como sendo a 

materialização de sua 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 efetiva 

prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente 

combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar a prova da contratação dos seus 

serviços (ou seja, o mencionado arquivo de áudio), possivelmente seria 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor 

do Reclamante, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de 

Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de 

má-fé. Todavia, de forma diversa do que quis fazer prevalecer a 

Reclamada, tenho que, a princípio, a má-fé não deve ser estendida ao 

patrono do Reclamante, pois, não foi apresentada nenhuma prova de que 

o mesmo tenha participado efetivamente da distorção dos fatos. - Do 

pedido contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, entendo que o mesmo merece 

ser acolhido. 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). 

Consoante alhures mencionado, considerando que o Reclamante não 

apresentou nos presentes autos nenhum comprovante de que as 

pendências vencidas nos meses de fevereiro a abril/2016 chegaram a ser 

devidamente quitadas, tenho que assiste à empresa de telefonia o direito 

de reivindicar o pagamento das dívidas que subsistem em seus sistemas, 

as quais, segundo consta do comprovante de restrição que instruiu a 

inicial, são representadas pelo montante total de R$ 201,43 (duzentos e 

um reais e quarenta e três centavos). Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, 

CONDENO o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do 

efetivo pagamento. Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das 

custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais 

arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 

55 da Lei nº 9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada e, consequentemente, 

CONDENO o Reclamante ao pagamento da importância de R$ 201,43 

(duzentos e um reais e quarenta 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 do efetivo prejuízo 

(súmula 43do STJ), ou seja, a data de vencimento da dívida (21/02/2016). 

Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. 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, 06 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: 1003516-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-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):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1003516-53.2019.8.11.0037 Reclamante: Wagner Silva de 

Souza Reclamada: VIVO S/A. (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 Código de Processo Civil). 

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 

a parte Autora fosse intimada a emendar a sua inicial, a fim de trazer ao 

processo uma consulta restritiva extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento de sua manifestação e, 

consequentemente, extinção dos autos. Com a devida vênia às 

considerações acima mencionadas, tenho que as mesmas não reivindicam 

a guarida deste juízo. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 

e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo 
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nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do 

mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar realizar compras, 

tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de supostas dívidas 

representadas pelos valores de R$ 269,24 e R$ 93,27. O Postulante 

esclareceu já ter contratado os serviços da Reclamada, no entanto, 

apenas na modalidade pré-paga, onde não há emissão de faturas. O Autor 

afirmou que desconhece os débitos que lhe estão sendo cobrados, pois, 

não solicitou ou autorizou a migração de sua linha. Por entender que foi 

negativado indevidamente e 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 sustentou a 

regularidade da contratação dos seus serviços, bem como, esclareceu 

que o Autor migrou as linhas nº (66) 9.9958-2756 e nº (66) 9.9943-8359 

da modalidade pré-paga para o pacote de serviços “Vivo Controle 2,5 GB 

– 100 MIN” (ocasionando a emissão de faturas). A Ré defendeu 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 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). A princípio, consigna-se que o vínculo existente entre as 

partes é um fato incontroverso nos autos, pois, o próprio Reclamante 

reconheceu ter contratado a linha nº (66) 9.9958-2756. No entanto, 

apesar de a Reclamada ter sustentado que houve a migração da linha 

supracitada a pedido do consumidor, bem como, que o mesmo teria 

inclusive migrado uma segunda linha (a qual, conforme se verifica na 

impugnação, o Postulante desconhece) para o serviço pós-pago (Vivo 

Controle), registra-se que a empresa de telefonia 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 migração da linha (66) 9.9958-2756, tampouco a 

contratação/migração do terminal (66) 9.9943-8359. 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 

legitimidade das dívidas que estão sendo exigidas 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 

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 migração das linhas 

alhures mencionadas mediante a apresentação dos competentes arquivos 

de áudio (em que o Reclamante supostamente externou a sua anuência 

com eventual plano pós-pago), ônus este que a empresa de telefonia não 

se desincumbiu. No que diz respeito às faturas (cujo endereço destoa 

daquele informado na petição inicial) e relatório de chamadas que se 

encontram anexos à defesa, entendo que tais provas, por se encontrarem 

desprovidas dos mencionados arquivos de áudio, conservam o mesmo 

caráter unilateral das famigeradas telas sistêmicas. Portanto, não tendo 

sido devidamente comprovada a migração das linhas nº (66) 9.9958-2756 

e nº (66) 9.9943-8359 para o serviço pós-pago/controle, tampouco a 

contratação da famigerada linha nº (66) 9.9943-8359 (a qual, reitero, o 

Reclamante afirmou desconhecer), entendo que as negativações 

registradas em detrimento do Postulante se revelaram totalmente ilícitas 

(artigo 186 do Código Civil), amparando as pretensões submetidas à 

apreciação deste juízo. Ainda que a Reclamada 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 mesma assume todos os riscos do 

seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores 

como o Reclamante fossem prejudicados, o que não é o caso. 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 teve o seu nome negativado indevidamente perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada uma 

decisão contemplada pelo TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA FIXA E 

INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. A 

concessionária do serviço de telefonia fixa não comprova a solicitação da 

consumidora de migração de plano de internet - que redundou em 

cobrança indevida e bloqueio na linha, além de negativação do seu nome. 

2. Danos morais caracterizados. (...). Ônus sucumbenciais 

adequadamente arbitrados. 3. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 

00032820820168190058, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA 

MONTENEGRO, Data de Julgamento: 06/08/2019, DÉCIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa a sua comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue transcrita: “SÚMULA 22: "A 

inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). 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$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a 

inexigibilidade dos débitos debatidos nos autos, bem como, CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao 

Reclamante no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 179 de 691



monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). 

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor do 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 06 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: 1003779-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AKASSIA MARIA PEREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003779-22.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AKASSIA MARIA PEREIRA 

FERNANDES REQUERIDO: VIVO 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. Preliminar - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova Deixo 

de analisar por se confundir com o mérito. - 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 no ID 

24778617. Mérito Inicialmente, cumpre registrar que deixo de intimar a 

requerida para se manifestar acerca dos documento apresentados no ID 

24778604 e 24778617 uma vez que se trata apenas de regularização de 

documentos já apresentados aos autos com a inicial. Sustenta a parte 

requerente AKASSIA MARIA PEREIRA FERNANDES que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor de 

R$198,40, todavia, “desconhece o suposto débito que deu origem à 

incrição indevida, bem como os valores que lhe são atribuidos, portanto, 

trata-se de fraude”. Sic O requerido contesta, sustentando que não 

cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, 

conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais e ter apresentado faturas, as mesmas não 

são documentos hábeis a comprovar a contratação por se tratar de 

documento unilateral, portanto, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pela parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais do reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial, uma vez que os documentos 

apresentados são considerados como unilaterais. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de 

terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se 

ficar caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. 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, não pode 

ser classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Registra-se que conforme extrato apresentado 

no ID 24778617 verifica-se que a parte autora possui restrição posterior 

lançada pela OI S/A, a qual não restou demonstrada como indevida tendo 

em vista que não se verifica a distribuição de ação questionando o 

referido débito, todavia, não se aplica ao presente caso a Súmula 385 do 

STJ por se tratar de primeira negativação. De qualquer forma, o fato deve 

ser considerado para fins de arbitramento do valor, tendo em vista que a 

vida creditícia da reclamante está maculada por outra negativação, além 

de uma ação judicial na qual foi demandada e que restou extinta por 

acordo, mas de qualquer forma denota que a reclamante é propensa a não 

quitar regularmente suas dívidas. Entendo que a utilização indevida de 

dados pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. 

Ademais, deve-se reconhecer que, uma vez realizada a primeira 

negativação indevida, já se configurou o dano extrapatrimonial, sendo 

desinfluentes as demais negativações. Porém, o valor a ser fixado deve 

atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, 

sendo que fixo neste caso o valor de R$3.000,00 (três mil reais). Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: a) declarar inexigível o débito mencionado na inicial; b) 

condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data desta sentença, 

data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária, estando já 

atualizado o valor e; c) determinar a exclusão do nome da parte 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o 

necessário. 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. 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. Primavera do Leste-MT, 28 de janeiro de 2.020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004537-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004537-35.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DOS 

SANTOS VIANA REQUERIDO: VIVO 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 documento indispensável para a 

propositura da demanda Deixo de analisar tendo em vista a juntada do 

referido documento no ID 25683799. - Do eventual pedido de desistência 

Deixo de analisar por se tratar de pedido genérico. Mérito Inicialmente, 

cumpre registrar que deixo de intimar a requerida para se manifestar 

acerca dos documento apresentados no ID 25683799, 25683794 e 

25683798 uma vez que se trata apenas de regularização de documentos 

já apresentados aos autos com a inicial. Sustenta a parte requerente 

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS VIANA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por um débito no valor de R$101,22, no 

entanto, desconhece o débito e não fez qualquer negócio com a 

requerida. O requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum 

ato ilícito. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela parte 

reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha 

na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme 

descrito na inicial. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. 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, não pode ser 

classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Entendo que a utilização indevida de dados 

pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. Porém, o 

valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e 

proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência em 

parte da pretensão formulada na inicial, para: a) declarar inexigível o 

débito mencionado na inicial; b) condenar a reclamada pagar à parte 

reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e 

quantificado, estando já atualizado e; c) determinar a exclusão do nome da 

parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o 

necessário. 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. 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. Primavera do Leste-MT, 28 de janeiro de 2.020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO n.º: 1000538-40.2018.8.11.0037 PARTE AUTORA: VANESSA 

APARECIDA MOREIRA DA SILVA PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S/A 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que ficou 

surpresa com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção 

ao crédito, afirmou não possuir débito e negou a relação jurídica com a 

requerida. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito e 

do contrato, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. 

A parte ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela 

improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Da exegese 

dos andamentos processuais, constata-se que foi determinada a 

intimação da Reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

um extrato atualizado de negativação expedido pelos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, bem como, um comprovante de endereço contemporâneo ao 

ajuizamento da ação em seu próprio nome ou, caso este esteja em nome 

de um terceiro, que igualmente fosse apresentada a cópia de uma 

declaração registrada em cartório e esclarecimentos acerca do vínculo 

com o terceiro. Segue abaixo colacionado o conteúdo da referida 

intimação (ID nº 17891091): “Para melhor elucidação dos fatos narrados 

nos autos, converto o julgamento em diligência. Junte a parte reclamante 

extrato da negativação atualizada expedida pelos órgãos de restrição ao 

crédito (SERASA, SPC e SCPC BOA VISTA), no prazo de 15(quinze) dias, 

necessário para aferir eventual direito a indenização por dano moral e seu 

montante, assim como a aplicabilidade da súmula 385 STJ. Tendo em vista 

que a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, nos termos 

do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, no mesmo prazo, comprovante de 

endereço contemporâneo à propositura da ação em seu nome, salientando 

que caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, 

deverá estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em 

cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e demonstrar qual a 

relação jurídica entre a parte e o terceiro. Ultimada as providencias, 

volte-me conclusos.”. (Destaquei). Consoante se extrai da certidão anexa 

ao ID 25084142, o Reclamante quedou-se inerte em apresentar um 
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comprovante de residência em seu próprio nome, tampouco esclareceu 

qual a relação jurídica existente com o terceiro que figura como titular do 

comprovante de residência vinculado à exordial, e também não juntou 

extrato de negativação atualizado. 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). Portanto, considerando que o Reclamante não 

cumpriu os termos da decisão vinculada ao ID nº 17891091, bem como 

não apresentou qualquer justificativa, mantendo-se em silêncio, tenho que 

outro caminho não há a ser trilhado, senão indeferir a inicial. Visando 

corroborar a sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue 

abaixo transcrita, por analogia, 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 de todo o exposto, nos termos do artigo 485, I, c/c 

artigo 321, parágrafo único, ambos 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). Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Juiz de 

Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Tathyane Garcia da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 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: 1003600-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEREIRA PIMENTEL - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003600-54.2019.8.11.0037. Promovente: ADRIANO PEREIRA PIMENTEL - 

ME Promovido: RDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 

VISTOS. Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da 

Lei 9.099/95. Alega a parte autora que no dia 10/08/2018, realizou um 

orçamento de compra de um guindaste hidráulico da empresa Requerida, e 

que todavia, não confirmou a referida compra e nem tampouco deu sinal 

de compromisso (entrada) não gerando vinculo obrigacional entre as 

partes. Que para sua surpresa ao tentar comercializar com outros 

fornecedores recebeu a noticia de que seu nome constava no rol de maus 

pagadores e que ao consultar, descobriu que fora incluído de maneira 

ilegal pela Ré, que emitiu ilegalmente boletos e sacou duplicata em nome da 

parte autora que ocasionou a negativação. Que a compra nunca foi 

formalizada e nenhum produto fora entregue, que não ocorreu nenhum 

negócio jurídico entre as partes. Ao final, pleiteia pela declaração de 

inexistência de débito, bem como condenação da Reclamada em danos 

morais no importe de 40 (quarenta) vezes o salario mínimo. Pois bem, o 

Juiz ao receber o processo deve analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais. Ausente uma delas ou mais de uma, ocorre o 

fenômeno da carência da ação (CPC 337, XI). A carência da ação tem 

como consequência a extinção do processo sem julgamento do mérito 

(CPC 485, VI). As condições da ação são três: legitimidade das partes, 

interesse processual e possibilidade jurídica do pedido. Pelas provas 

acostadas ao feito não ficou demonstrada a negativação do nome da 

parte requerente pela empresa requerida (conforme ID 21323423). Ainda, 

a empresa autora manifestou nos autos (ID 21323114) informando que 

embora a negativação tenha sido realizada pela CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, aduz que foi essa instituição financeira que emitiu a duplicata 

sendo que o número do contrato descrito no Serasa é 167110483152588, 

sendo que o nº 1671 refere-se refere-se a “PV de vinculação” que 

significa o número da agência bancária: PEDRO TAQUES/PR (avenida 

Pedro Taques, Zona 03, Maringá/PR), o número 1048- refere-se ao tipo de 

produto/serviço, qual seja, desconto de duplicatas; e o número 3152588 

refere-se ao número da Ré junto a instituição financeira emissora. Na 

proposta de venda (não concluída – segundo o autor) existe no campo 

“informações complementares” que as condições de pagamento seria: R$ 

10.000,00 no pedido – R$ 10.000,00 para 10/09/2018 – R$ 10.000,00 para 

10/10/2018, restante em 05 parcelas iguais de R$ 5.000,00 com 

vencimentos para 10/11/2018 – 10/12/2018 – 10/01/2019 – 10/02/2019 E 

10/02/2019 (conforme documento anexo a inicial – ID 21213695). 

Imperioso se faz destacar que, o débito ora discutido (e que fora incluso 

no SERASA) está datado em 07/12/2018 no valor de R$ 5.134,20 (ID 

21323423). Ou seja, não foi comprovado pelo autor que o débito que 

ensejou a negativação fora decorrente do referido contrato que não fora 

satisfeito, pois na “proposta de venda” não há nenhuma parcela datada 

em 07/12/2018. Ainda, o extrato juntado pelo autor, registra de maneira 

explicita que a restrição fora realizada pela CEF. Pois bem. Para postular 

em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, nos termos alinhavados 

no artigo 17 do CPC 2015, temos, portanto, que o interesse de agir e a 

legitimidade ad causam são pressupostos processuais. Repito: Analisando 

detidamente os documentos que colacionados aos autos, no ID 21323423, 

vislumbro que a o extrato de restrições possui como credor CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL. Logo, não sendo a empresa Reclamada a credora 

que deu ensejo a restrição ora impugnada, apresenta-se ela parte ilegítima 

para figurar no polo passivo da presente ação. Uma das condições da 

ação não foi atendida, posto que a presente demanda foi promovida em 

face de quem não goza de legitimidade para figurar no polo passivo da 

presente ação, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito. A 

legislação estabelece que caso for verificada a ausência de um desses 

pressupostos após a fase postulatória, será declarada a carência da 

ação. Afirma o art. 485 do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou 

de interesse processual; Portanto, não existindo nenhuma inscrição 

negativa efetuada pela Reclamado, impossível lhe imputar qualquer 

responsabilidade pelos fatos mencionados na exordial, a despeito da 

alegação de cessão de crédito, porquanto não foi a empresa responsável 

pelo ato lesivo narrado nos autos. Assim, RECONHEÇO a ilegitimidade 

passiva da Ré. DISPOSITIVO Ante ao exposto, e com fulcro no inc. VI do 

art. 485 do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva 

da promovida. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005187-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MARIN CHIARELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-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 Nº: 1005187-14.2019.8.11.0037 Promovente: CAROLINA MARIN 

CHIARELLO Promovido: OI 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 
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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. Mérito Em breve síntese narra a autora os seguintes fatos: - Que 

no dia 27/05/2019 entrou em contato com a empresa requerida informando 

que estaria mudando de endereço e que por isso solicitou a instalação do 

sistema de telefone e internet no novo endereço. - Que a empresa 

demorou para efetuar o serviço por problemas técnicos, que passados 

mais de um mês a empresa fez a referida instalação, todavia, notou que o 

numero telefônico instalado era diferente do que possuía anteriormente, 

que entrou em contato com a empresa para saber o motivo da troca, que 

foi informada por funcionário de que teria ocorrido um erro. - Que foi 

surpreendida com cobranças indevidas no período que ficou sem se 

utilizar dos serviços da empresa e uma taxa referente a substituição do 

número no valor de R$ 120,77. - Que solicitou o cancelamento dos 

serviços de internet, sendo informada de que não haveria mais cobranças 

de valores pelo cancelamento, que a empresa não disponibilizou os áudios 

de ligações feitas. Ao final pleiteia pela declaração de inexistência de 

débito, bem como, condenação da Reclamada em danos morais no importe 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em sua peça de bloqueio a Reclamada 

sustenta que houve informação de análise no período de 27/05 a 

01/07/2019, com a inclusão de crédito concedido a autora, que apesar da 

mudança de linha houve a concessão de crédito quanto a cobrança de 

mudança de número sendo que a plena utilização dos serviços da 

empresa ré através da linha nova, que o produto reclamado possui débito 

no valor de R$ 361,68 referente a faturas dos meses 06,07, e 08 de 2019, 

tendo o total de R$ 5.767,49. Pois bem. A autora alega indevido a 

cobrança no valor de R$ 242,50 (duzentos e quarenta e dois reais e 

cinquenta centavos), sendo que não estava se utilizando do referido 

número. Destaco que a empresa Reclamada não rebateu de maneira 

específica a fatura juntada pela autora referente ao mês agosto/2019, não 

demonstrando a efetiva utilização no período em que a autora narra que 

não teve acesso aos serviços prestados pela Ré. Desse modo, tenho que 

tais cobranças não são devidas, já que a parte requerida não trouxe aos 

autos nenhum documento que comprove suas alegações. Quanto aos 

danos morais pleiteados, considerando o transtorno sofrido pela parte 

Reclamante ao se deparar com cobranças indevidas e na mudança 

repentina de número telefônico que utilizava na divulgação de seu trabalho 

profissional, e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho 

que é cabível a indenização por danos morais. 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. É cediço que o mero descumprimento 

contratual, assim como a mera cobrança indevida, por si só, não ensejam 

reparação por danos morais. Contudo, quando o consumidor comprova 

tentou a resolução do problema na seara administrativa conforme 

informado na inicial os protocolos de número :Dia 22/05/2019 nº 

2019157101765 e 2019957155893 - Dia 30/05/2019 nº 2019258365083.- 

Dia 31/05/2019 nº 2019858583890 - Dia 10/06/2019 nº 2019062367793 e 

2019662396477 - Dia 12/06/2019 nº 2019863398161 - Dia 18/06/2019 nº 

2019565410410 - Dia 25/06/2019 nº 2019167648609 e 2019067662710 - 

Dia 28/06/2019 nº 2019368931596 e 2019668932479 - Dia 03/07/2019 nº 

2019871047198 e 2019471048844 - Dia 05/07/2019 nº 2019071769175 - 

Dia 11/07/2019 n º 2019474014950 - Dia 15/07/2019 nº 2019275317106 - 

Dia 06/08/2019 nº 2019483450519 e nº 2019471048844, sem êxito, tal 

situação configura descaso da prestadora do serviço, que dá azo a sua 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 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$ 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. Pelo exposto, decido pela parcial procedência da pretensão 

inicial, para: 1) DECLARAR inexistente o débito de R$ R$ 242,50 (duzentos 

e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), referente a fatura com 

vencimento em 15/08/2019; 2) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização pelos danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 

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 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: 1002903-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1002903-33.2019.8.11.0037 Promovente: SUZIMARIA MARIA 

DE SOUZA ARTUZI Promovido: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

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 de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Sustenta a 

reclamante que foi surpreendida com a negativação do seu nome por 

supostos débitos nos valores de R$ 810,66, contudo informa que nunca 

se utilizou ou cadastrou seus dados junto aos serviços disponibilizados 

pela empresa Reclamada, que não possui qualquer ligação com a mesma. 

A reclamada em sua contestação alega que a autora possuía contrato de 

numero 1514223389, que fora habilitado em 11/09/2018, que no ato das 

contratações via telefone e internet são adotadas criteriosa solicitação 

dos dados do contratante, que o presente caso trata-se de possível 

fraude, realizada por terceiro fraudador que utilizou dos documentos 

pessoais da autora, que não houve negligencia da empresa que também 

foi vitima de fraude. Pois bem. 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 ela. A parte autora nega 

qualquer contratação de serviços com a empresa. A Parte Reclamada não 

apresentou qualquer prova capaz de desconstituir as alegações do autor. 

No caso, cabia à parte Ré fazer prova da origem da dívida, nos termos do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não veio aos autos. 

Imperioso ressaltar que a empresa Reclamada não apresentou nenhum 

documento que pudesse comprovar a existência de pendencias 

financeiras da autora. 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 
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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$ 8.000,00. 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$ 8.000,00 (oito 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. À 

Secretaria proceda a retificação do polo passivo para que conste SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. 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 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: 1007189-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANY CORREA WOLHANUIK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

VISUAL TURISMO LTDA (REQUERIDO)

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO NÚMERO: 1007189-88.2018.8.11.0037 PARTE AUTORA: 

LILIANY CORREA WOLHANUIK PARTE RÉ: VISUAL TURISMO LTDA PARTE 

RÉ: PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA PARTE RÉ: Aymoré Crédito, 

Financiamento E Investimento S.a. SENTENÇA Trata-se de ação de 

rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e 

materiais. Salienta-se que é dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar e a decidir. FUNDAMENTOS 

Verifica-se dos autos que a parte autora e a terceira requerida Aymore 

entabularam transação para extinguir a presente demanda (Num. 

24380160 - Pág. 1). Nota-se que as cláusulas da avença estão regulares, 

inclusive a requerida já efetuou o cumprimento da obrigação, logo, não 

vejo motivo que impeça a homologação do acordo. Com efeito, diante da 

transação, aplica-se a presente demanda o art. 844, § 2º e 3º, do CC, isto 

é, o efeito da transação alcança as outras requeridas. Isso porque, tendo 

a parte autora, formulado pedido de indenização por danos morais, de 

forma solidária, para ambas as requeridas, o acordo celebrado com um 

aproveita ao outro, sob pena de enriquecimento sem causa, por parte da 

autora que pretende auferir duas indenizações por danos morais pelo 

mesmo fato. Nesse trilhar, caminhou os julgados a seguir: “A transação 

realizada com um dos co-devedores solidários aproveita aos demais, nos 

termos do § 3º do art. 844 do CC. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70069978781, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/07/2016).”. No 

mesmo teor: “Em audiência conciliatória foi realizada transação entre a 

parte autora e uma das rés, em que ficou acordada a devolução do valor 

pago pelo produto com a consequente quitação dos demais pedidos feitos 

na inicial. Embora o acordo tenha se realizado apenas com uma das rés, 

entende-se que a responsabilidade no presente processo é solidária, nos 

temos do art. 18 do CDC, de maneira que eventual transação abrange 

todos os ocupantes do polo passivo da ação. Dessa forma, considerando 

a existência de acordo, devidamente homologado, e tendo em vista a 

responsabilidade solidária, fica satisfeita a dívida relacionada aos danos 

morais e materiais, para ambos os devedores, nos termos do art. 844, § 

3º, do Código Civil. (TJ-SC - RI: 03047878020168240038 Joinville 

0304787-80.2016.8.24.0038, Relator: Yhon Tostes, Data de Julgamento: 

06/12/2017, Quinta Turma de Recursos - Joinville).”. Em remate, tendo um 

dos responsáveis solidários efetuado transação, não há razões para 

condenar as outras partes requeridas, visto que os efeitos da transação 

lhe alcançaram. 3. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela homologação 

do acordo entabulado entre a parte autora e a parte Aymore, nos termos 

do art. 487, inciso, III, alínea b. Opino pela IMPROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial em face da parte Visual Turismo LTDA e Planejar 

Viagens e Turismo LTDA , nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já 

autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do patrono a existência de cláusula conferindo poderes para 

"receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado . Intimem-se. Tathyane Garcia da 

Matta Kato. Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003570-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAIR SOUZA DE BORJA RAMOS (EXEQUENTE)

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:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n. : 

1003570-87.2017.8.11.0037. SENTENÇA Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, in fine, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar e decidir. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte exequente foi intimada para 

indicar bens de propriedade da parte devedora passível de penhora, sob 

pena de extinção, no entanto, manteve-se inerte, decorrendo o prazo para 

manifestar. (Id. Num. 21235167 - Pág. 1). Com efeito, dispõe o art. 53, § 4º 

da Lei 9.099/95, que: “Art. 53 (...) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Nesse sentido o entendimento 

jurisprudencial: “Os princípios norteados no § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95 

são de ordem pública, portanto inalteráveis. Assim sendo, a não indicação 

de bens por parte do exeqüente acarreta a presunção da inexistência de 

bens penhoráveis, pelo qual deve ser o feito extinto.” (TR de Conselheiro 

Lafaiete – Rec. 017/98 – Rel. Juiz José Aluísio Neves da Silva – j. em 

10.08.1998). Ademais, para extinção do processo de execução, ante a 

inexistência de bens penhoráveis, desnecessária se faz a intimação 

pessoal da parte exequente. A propósito: “PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO 

DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, 

CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95.1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exeqüente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95.” 

(...). (TJMT - RNEI, 1825/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 15/07/2010, Data da publicação no DJE 

23/09/2010). Assim, tendo em vista que até o momento o exequente não 

logrou êxito na localização de bens penhoráveis em nome da parte 

executada, opino pela EXTINÇÃO do processo, nos termos do art. 53, § 

4º, 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). Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. Da Matta Kato Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 

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: 1003667-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA DREMAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003667-53.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA DREMAR LTDA - ME 

REQUERIDO: ROSIANA CARDOSO Vistos etc. Devidamente intimada para 

impulsionar o feito, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem cumprir 

a determinação deste Juízo. É breve relato. Decido. Nota-se que a parte 

autora NÃO cumpriu o que fora determinado em despacho de ID 

19659619, caracterizando-se, assim, total desídia conforme preleciona o 

art. 485, III, do CPC. O Juizado Especial Cível não é local para que ações 

perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. A situação constatada nos autos colide com os princípios 

da celeridade e simplicidade do rito sumaríssimo, sobremaneira com os 

princípios da operabilidade, da efetividade da prestação jurisdicional e 

ainda, com o princípio constitucional da duração razoável do processo. A 

desídia e o abando da causa se tornam claros na presente lide, visto que 

a parte autora intimada, já a vários meses atrás para promover a citação e 

intimação da parte ré, na tentativa da realização da tão aguardada 

audiência de conciliação, a parte autora não se manifestou, quedando-se 

em total silêncio e descaso com o poder judiciário e onerando ainda mais a 

máquina estatal, já sobrecarregada e manietada pela omissão inexplicável 

da autora na impulsão dos atos processuais. Feita essa consideração, 

com escoro no art. 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à 

justiça e para não ser imposto à parte autora ônus excessivo por culpa 

exclusiva pela inércia de seu causídico, DEFIRO a GRATUIDADE da 

JUSTIÇA ao autor, nos termos da Lei 1.060/50. Em havendo antecipação 

de tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. 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. Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011960-58.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011960-58.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: MARCIA APARECIDA DOS SANTOS Vistos etc. Devidamente 

intimada para impulsionar o feito, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem cumprir a determinação deste Juízo. É breve relato. Decido. Nota-se 

que a parte autora NÃO cumpriu o que fora determinado em intimação de 

ID 24465173, conforme certidão de ID 2503194623017129, 

caracterizando-se, assim, total desídia conforme preleciona o art. 485, III, 

do CPC. O Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por 

muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um 

maior número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. A 

situação constatada nos autos colide com os princípios da celeridade e 

simplicidade do rito sumaríssimo, sobremaneira com os princípios da 

operabilidade, da efetividade da prestação jurisdicional e ainda, com o 

princípio constitucional da duração razoável do processo. A desídia e o 

abando da causa se tornam claros na presente lide, visto que a parte 

autora intimada, já a vários meses atrás para promover a citação e 

intimação da parte ré, na tentativa da realização da tão aguardada 

audiência de conciliação, a parte autora não se manifestou, quedando-se 

em total silêncio e descaso com o poder judiciário e onerando ainda mais a 

máquina estatal, já sobrecarregada e manietada pela omissão inexplicável 

da autora na impulsão dos atos processuais. Feita essa consideração, 

com escoro no art. 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à 

justiça e para não ser imposto à parte autora ônus excessivo por culpa 

exclusiva pela inércia de seu causídico, DEFIRO a GRATUIDADE da 

JUSTIÇA ao autor, nos termos da Lei 1.060/50. Em havendo antecipação 

de tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. 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. Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002537-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CORIOLANO LIMA DE SANTANA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002537-28.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CORIOLANO LIMA DE 

SANTANA FILHO EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

Devidamente intimada para impulsionar o feito, a parte requerida deixou 

transcorrer o prazo sem cumprir a determinação deste Juízo. É breve 

relato. Decido. Nota-se que a parte requerida NÃO cumpriu o que fora 

determinado na intimação de ID 20537631, conforme certidão de ID 

21388079, caracterizando-se, assim, total desídia conforme preleciona o 

art. 485, III, do CPC. O Juizado Especial Cível não é local para que ações 

perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. A situação constatada nos autos colide com os princípios 

da celeridade e simplicidade do rito sumaríssimo, sobremaneira com os 

princípios da operabilidade, da efetividade da prestação jurisdicional e 

ainda, com o princípio constitucional da duração razoável do processo. A 

desídia e o abando da causa se tornam claros na presente lide, visto que 

a parte requerida intimada, já a vários meses atrás para se manifestar 

acerca do não pagamento de custas pela parte autora, não se manifestou, 

quedando-se em total silêncio e descaso com o poder judiciário e 

onerando ainda mais a máquina estatal, já sobrecarregada e manietada 

pela omissão inexplicável da autora na impulsão dos atos processuais. 

Feita essa consideração, com escoro no art. 485, III, do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. 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. Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011713-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MACHNIC OAB - MT0012987A (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):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 8011713-77.2016.8.11.0037 Promovente: ANDRESSA 

MARTIGNAGO DE SOUZA Promovido: VIVO 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 de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. 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 breve síntese narra a autora os seguintes fatos: - Que é cliente 

da reclamada relativo aos números (66) 99638-4403 e aproximadamente 

01 (um) ano das (66) e (66) 99928- 4424, (66) 99986-9936, sendo que 

suas linhas telefônicas foram bloqueadas no mês de julho/2016. - Que 

entrou em contato com a ré, onde teve a informação de que suas linhas 

encontravam-se desprogramadas; - Que na data de 26/07/2016, foi 

informada pelo atendente da ré que o problema não era mais na operadora 

VIVO e sim problema no chip do aparelho celular da autora, sendo 

orientada a procurar a agência da reclamada e efetuar a troca de chip, o 

que fez, todavia, o problema persistiu. - Que tornou- se frequente a 

impossibilidade de realizar serviços básicos. Que ainda, recebeu fatura de 

cobrança referente ao numero (66) – 99996- 4064, no valor de R$ 115,83 

(cento e quinze reais e oitenta e três centavos), linha que jamais adquiriu e 

nem utilizou. A Reclamada em sua peça de bloqueio (ID 19647232) 

sustenta que a localidade de Primavera do Leste-MT onde reside a parte 

autora, possui cobertura 2G, 3G e 4G, em lugares abertos e fechados, e 

nenhuma irregularidade foi identificada, que não houve qualquer 

interrupção ou falha de serviço de telefonia, que a autora deixou de 

efetuar pagamento do débito referente aos meses 02/2017 e 03/2017. Ao 

final pleiteia pela improcedência dos pedidos autoral. Pois bem. 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 

ela. A parte autora alega que em julho/2016 e que suas linhas foram 

bloqueadas, sendo elas: (66) 99638-4403 (66) 99928-4424 (66) 

99986-9936 Na contestação a empresa juntou “relatório de chamadas” 

referente a linha 66 99986-9936, que registra extenso relatório de 

chamadas originadas e recebidas no mês de julho/2016, conforme ID 

19647592. No ID 19647591, também foi juntado “relatório de chamadas” 

referente a linha 66 99638-4403, que registra extenso relatório de 

chamadas originadas e recebidas no mês de julho de 2016. A parte autora 

não especificou a data correta em que tenha ocorrido o bloqueio das 

referidas linhas, apenas sustentando que seria em julho/2016. Embora a 

empresa ré tenha juntado relatório de chamadas das referidas linhas, não 

consta nos autos o histórico de chamadas originadas e recebidas em 

relação à linha (66) 99928-4424. A parte autora mencionou vários 

números de protocolos em sua inicial, sendo: 2016327289305 – 

20163288632223 – 20163297634236, sendo que não foram impugnados 

pela empresa. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar o pleno funcionamento da linha 

telefônica de titularidade do reclamante no período descrito na inicial. A 

Reclamada por sua vez, não juntou nenhum documento hábil a ponto de 

comprovar de que o autor efetivamente se utilizava da linha no referido 

mês mencionado na inicial. Infere-se, portanto, que houve falha no sistema 

da reclamada, que indevidamente bloqueio a linha telefônica do 

requerente, sem a existência de nenhum débito pendente de pagamento. 

Com relação ao pedido de danos morais, entendo que os mesmos 

restaram configurados pela suspensão dos serviços da linha telefônica. O 

telefone é considerado meio indispensável à vida moderna. A suspensão 

do serviço acarreta, inegavelmente, transtornos ao usuário. A ilicitude da 

conduta da reclamada provocou, sem dúvida, constrangimentos ao 

reclamante, que superam a órbita do aborrecimento rotineiro, impondo no 

consumidor reflexos psicossociais, caracterizadores do dano moral. Os 

danos morais, no caso, presumem-se, não havendo necessidade, por 

conseguinte, de fazer prova objetiva do abalo suportado pelo reclamante. 

Configurado o dano moral, resta a quantificação da indenização. Segundo 

a melhor doutrina, a indenização por dano moral, além de prestar uma 

satisfação em relação à vítima, tem também um caráter punitivo e 

pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. 

Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da avença entre 

as partes; a repercussão do ato lesivo e as condições econômicas do 

ofensor e do ofendido. Na hipótese presente, não há prova de que a 

reclamada tenha agido com culpa grave. Sabe-se que a reclamada é uma 

empresa de grande porte. A repercussão na esfera psíquica do 

reclamante, decorrente da suspensão do serviço de telefonia, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. Feitas 

as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Quanto a cobrança de 

fatura de linha 66-99996-4064, imperioso se faz destacar que a mera 

cobrança indevida não é capaz de ofender os direitos de personalidade 

da parte. Confira-se, a título exemplificativo, o seguinte julgado: 

TJMT-0060185) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DÍVIDA REALIZADA 

POR TERCEIRO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - PAGAMENTO NÃO 

REALIZADO - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO DO FATO 

- MERO DISSABOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não 

comprovado o pagamento da dívida, no caso, fatura de cartão de crédito, 

impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão 

indenizatória pela repetição do indébito. O simples envio de 
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correspondência de cobrança não é suficiente à caracterização do dano 

moral indenizável. Não há qualquer elemento nos autos indicando que a 

cobrança indevida tenha causado maiores transtornos à consumidora, 

sendo que sequer houve a inscrição negativa do seu nome, não 

ultrapassando a situação enfrentada a esfera do mero dissabor. 

(Apelação nº 0045437-75.2011.8.11.0041, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. 

Dirceu dos Santos. j. 28.08.2013, Publ. 10.09.2013). (destaquei) Ainda, 

merece prosperar o pedido de restituição do valor pago indevidamente, no 

valor de R$ 389,91 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa e um 

centavos), que se refere à fatura do mês de julho/2016, no valor de R$ 

359,91, e a aquisição do chip no valor de R$ 30,00 (trinta reais), sendo 

que a autora comprovou que houveram os respectivos pagamentos 

conforme ID 3620453. Entretanto, tendo em vista que não se encontram 

presentes os requisitos previstos no artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor, a restituição deverá ocorrer de forma simples. Não entendo 

devido o valor de R$ 115,83, pois não foi comprovado nos autos o efetivo 

pagamento de tal quantia. Pelo exposto, decido pela procedência em parte 

da pretensão formulada na inicial, para: a) CONDENAR a reclamada a 

pagar ao reclamante a título de indenização por danos materiais o valor de 

R$ 389,91 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), na 

forma simples, 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; b) CONDENAR a reclamada a 

pagar à reclamante, a título de danos morais, a importância de 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 partir da citação. 

Decisão sujeita à homologação da Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Às providências. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio 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 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: 1001253-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CILENE BELTRAO LEAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACINTO CACERES OAB - MT25063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1001253-48.2019.8.11.0037 Promovente: KATIA CILENE 

BELTRAO LEAL Promovido: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. 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 No caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Em breve síntese narra a autora os seguintes fatos: - Que é cliente da 

requerida e realizou compras a prazo no ano de 2018, em data de 

01/11/2018, em virtude de dificuldades financeiras realizou o parcelamento 

de seus débitos na sede da requerida, sendo que o valor total do débito 

era de R$ 218,28, que foi dividido em 03 parcelas de R$ 80,28, com 

pagamento da primeira parcela em 01/11/2018. - Que em 01/12/2018 

compareceu até a loja para realizar o pagamento da segunda parcela 

sendo surpreendida com a negativa da caixa e receber o valor, pois o total 

do saldo devedor seria de R$ 328,10, com vencimento em 20/12/2018. - 

Que não efetuou nova compra e não havia saldos remanescentes, que em 

29/11/2018 houve registro de inadimplência no SCPC. Em sua peça de 

bloqueio sustenta a requerida que na fatura com vencimento em 

20/10/2018 no valor de R$ 218,28 - a autora optou por não pagar a mesma 

em sua integralidade e efetuar o parcelamento, contudo, o pagamento 

efetuado não foi nos moldes do acordo ofertado, pois não foi pago dentro 

da data aprazada, dado que efetuou o pagamento em 01/11/2018, razão 

pela qual o acordo não foi reconhecido, sendo que o sistema apenas 

abateu o valor do débito da autora, sendo que no mês seguinte com fatura 

com vencimento em 20/11/2018, totalizou o valor de R$ R$347,88 

(trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), sendo 

abatido o valor de R$ 80,28 – pago no dia 01/11/2018. Pois bem. Tendo em 

vista o acervo probatório anexado aos autos, é possível verificar a 

seguinte situação: No ID 18518907, a autora junta fatura no valor de R$ 

218,28 – com vencimento em 20/10/2018 – onde registra também “opções 

de parcelamento de fatura” – 03 vezes de R$ 80,23. O comprovante de 

pagamento anexado na inicial, registra o pagamento de R$ 80,28 – 

efetuado em 01/11/2018 – ou seja, embora tenha optado em parcelar sua 

fatura, a autora somente o fez dias após o vencimento da referida conta 

que vencera em 20/10/2018. 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 requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, 

inciso I do Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a 

decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte autora 

informe que não possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas na data aprazada, 

ônus do qual não se desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou 

documento no qual é possível verificar a existência de débito em nome da 

parte autora. A parte reclamante não provou a quitação de tais débitos. 

Assim, ilegítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito 

indicado na peça de ingresso. Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Não restou configurada a litigância de 

má-fé. Pelo exposto, decido improcedência do pedido autoral. Nos termos 

da fundamentação exarada, julgo procedente o pedido contraposto e, por 

ser de interesse da parte reclamante, acolho a proposta de mera 

liberalidade ofertada na contestação, em retornar a validade da proposta 

de parcelamento da dívida em três prestações de R$ 80,28 (...). Com isso, 

determino a expedição de alvará, de imediato, do saldo devedor 

depositado no id. 19536534, no valor de R$ 160,56 (...), com acréscimos, 

à CREDORA Lojas Avenida S/A, a qual deverá indicar dados bancários 

nos Autos, em cinco dias. Com esse levantamento, declaro QUITADA a 

dívida. 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. Expedido o alvará 

e transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com baixa. 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. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004519-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1004519-77.2018.8.11.0037 Promovente: VALDOMIRO 

FRANCISCO DA SILVA Promovido: BANCO BRADESCO S.A Vistos, Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Da 

exegese dos andamentos processuais, constata-se que foi determinada a 

intimação do Reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

um extrato atualizado de negativação expedido pelos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, bem como, um comprovante de endereço contemporâneo ao 

ajuizamento da ação em seu próprio nome ou, caso este esteja em nome 

de um terceiro, que igualmente fosse apresentada a cópia de uma 

declaração registrada em cartório e esclarecimentos acerca do vínculo 

com o terceiro. Segue abaixo colacionado o conteúdo da referida 

intimação (ID nº 22762689): “Para melhor elucidação dos fatos narrados 

nos autos, converto o julgamento em diligência. Junte a parte reclamante 

extrato da negativação atualizada expedida pelos órgãos de restrição ao 

crédito (SERASA, SPC e SCPC BOA VISTA), no prazo de 15(quinze) dias, 

necessário para aferir eventual direito a indenização por dano moral e seu 

montante, assim como a aplicabilidade da súmula 385 STJ. Tendo em vista 

que a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, nos termos 

do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, no mesmo prazo, comprovante de 

endereço contemporâneo à propositura da ação em seu nome, salientando 

que caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, 

deverá estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em 

cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e demonstrar qual a 

relação jurídica entre a parte e o terceiro. (Destaquei). Consoante se extrai 

da manifestação anexa ao ID nº 26077002, apesar de ter apresentado um 

comprovante de negativação obtido diretamente no balcão de atendimento 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o Reclamante quedou-se inerte em 

apresentar um comprovante de residência em seu próprio nome, tampouco 

esclareceu qual a relação jurídica existente com o terceiro que figura 

como titular do comprovante de residência vinculado à exordial. Por isso, 

deixo de acolher suas razões constantes do id. 26077002. Ademais, o 

extrato atualizado de negativações foi juntado tão somente do CDL, obtido 

no balcão do órgão na cidade de Colider (id. 26077003), distante 

aproximadamente 900 (novecentos) quilômetros da sede desta Comarca, 

o que reforça ainda mais a pertinência, a meu ver, da exigência constante 

da diligência determinada pelo Juízo. 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). Portanto, considerando que o Reclamante não 

cumpriu integralmente os termos da decisão vinculada ao ID nº 22762689, 

tenho que outro caminho não há a ser trilhado, senão indeferir a inicial. 

Visando corroborar a sucinta fundamentação exarada no presente 

decisum, segue abaixo transcrita, por analogia, 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 de todo o exposto, nos termos do artigo 485, I, c/c 

artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC/2015, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Declaro a CONEXÃO entre os 

Autos 1004521-47.2018.811.0037 e 1004519-77.2018.811.0037, 

protocolados ambos na mesma data, pelo mesmo autor, contra o mesmo 

réu e por isso julgados na mesma ocasião. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Juiz Togado, ao 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 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. Primavera do Leste-MT, 29 de Janeiro de 2.020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004521-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1004521-47.2018.8.11.0037 Promovente: VALDOMIRO 

FRANCISCO DA SILVA Promovido: BANCO BRADESCO SA Vistos, Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Da 

exegese dos andamentos processuais, constata-se que foi determinada a 

intimação do Reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

um extrato atualizado de negativação expedido pelos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, bem como, um comprovante de endereço contemporâneo ao 

ajuizamento da ação em seu próprio nome ou, caso este esteja em nome 

de um terceiro, que igualmente fosse apresentada a cópia de uma 

declaração registrada em cartório e esclarecimentos acerca do vínculo 

com o terceiro. Segue abaixo colacionado o conteúdo da referida 

intimação (ID nº 17327169): “Para melhor elucidação dos fatos narrados 

nos autos, converto o julgamento em diligência. Junte a parte reclamante 

extrato da negativação atualizada expedida pelos órgãos de restrição ao 

crédito (SERASA, SPC e SCPC BOA VISTA), no prazo de 15(quinze) dias, 

necessário para aferir eventual direito a indenização por dano moral e seu 

montante, assim como a aplicabilidade da súmula 385 STJ. Tendo em vista 

que a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, nos termos 

do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, no mesmo prazo, comprovante de 

endereço contemporâneo à propositura da ação em seu nome, salientando 

que caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, 

deverá estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em 

cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e demonstrar qual a 

relação jurídica entre a parte e o terceiro. Ultimada as providencias, 

volte-me conclusos.”. (Destaquei). Consoante se extrai da manifestação 

anexa ao ID nº 26076732, apesar de ter apresentado um comprovante de 

negativação obtido diretamente no balcão de atendimento dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, o Reclamante quedou-se inerte em apresentar um 

comprovante de residência em seu próprio nome, tampouco esclareceu 

qual a relação jurídica existente com o terceiro que figura como titular do 

comprovante de residência vinculado à exordial. Por isso, deixo de acolher 

suas razões constantes do id. 26076732. Ademais, o extrato atualizado 

de negativações foi juntado tão somente do CDL, obtido no balcão do 

órgão na cidade de Colider (id. 26076735), distante aproximadamente 900 

(novecentos) quilômetros da sede desta Comarca, o que reforça ainda 

mais a pertinência, a meu ver, da exigência constante da diligência 

determinada pelo Juízo. 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). Portanto, considerando que o Reclamante não cumpriu 

integralmente os termos da decisão vinculada ao ID nº 17327169, tenho 

que outro caminho não há a ser trilhado, senão indeferir a inicial. Visando 

corroborar a sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue 

abaixo transcrita, por analogia, 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 
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164013220168110002/2017, Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2017).”. (Destaquei). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 485, I, c/c 

artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC/2015, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Declaro a CONEXÃO entre os 

Autos 1004521-47.2018.811.0037 e 1004519-77.2018.811.0037, 

protocolados ambos na mesma data, pelo mesmo autor, contra o mesmo 

réu e por isso julgados na mesma ocasião. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Juiz Togado, ao 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 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. Primavera do Leste-MT, 29 de Janeiro de 2.020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004613-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO NÚMERO: 1004613-25.2018.8.11.0037 PARTE AUTORA: 

CARLOS HENRIQUE VIEIRA PARTE RÉ: EDITORA GLOBO S/A SENTENÇA 

1. Síntese dos Fatos Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual 

com pedido liminar de obrigação de fazer cumulado com repetição do 

indébito e indenização por danos morais. Narrou a parte autora que 

adquiriu assinatura de revistas por um período de doze meses no valor de 

R$ 10,90, mas os exemplares não lhe foram entregues, mesmo tendo 

quitado vinte e uma mensalidades por um contrato acordado por somente 

doze meses, nos pedidos requereu a repetição do indébito e a reparação 

em danos morais. A parte ré pugnou pela improcedência de todos os 

pedidos. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de vício na 

prestação do serviço contratado. Denota-se que a parte autora entabulou 

negócio jurídico com a requerida para receber exemplares de revistas, no 

entanto, os produtos não foram entregues, mesmo tendo o autor quitado 

vinte e uma parcelas da mensalidade, logo, o contrato não foi cumprido por 

culpa exclusiva da ré. Constata-se que embora a ré alegue que as 

revistas não foram entregues por culpa exclusiva do consumidor diante da 

ausência de atualização cadastral, a requerida não se afastou do seu 

ônus probatório na medida que compete a defesa comprovar a causa 

impeditiva, modificava ou extintivo do direito do autor, e, no caso, a ré não 

trouxe nenhuma prova para comprovar suas alegações. Pontua-se, ainda, 

que o autor não tinha a intenção de realizar atualização cadastral, já que o 

mesmo endereço indicado no contrato permanecia válido para efetuar as 

entregas, logo, a excludente apresentada não deve prevalecer. Assim, 

fica evidenciado que houve falha na prestação do serviço, pois o 

consumidor suportou o ônus financeiro de vinte e uma parcelas, mas 

nunca recebeu o produto, ademais o contrato foi prorrogado sem 

anuência do consumidor. Nesse passo, constata-se que houve 

inadimplemento contratual por parte da ré, por consequência deverá à 

parte ré restituir à parte autora pelos valores descontados. A restituição 

dos doze primeiros meses deverá ocorrer de forma simples, já que 

situação narrada não se confunde com cobrança indevida, prevista do 

parágrafo único do art. 42 do CDC, trata-se inadimplemento contratual. No 

entanto, nove parcelas foram descontadas indevidamente, posto que o 

autor contratou as revistas por somente doze meses, ou seja, o contrato 

foi prorrogado sem anuência da parte autora, sendo assim, nove parcelas 

de R$ 10,90, devem ser restituídas em dobro, já que a parte requerida não 

tinha autorização para efetuar os descontos. Consoante a inteligência do 

Art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. Dessa maneira, verifico que no caso em 

análise, presentes estão os requisitos para aplicar a penalidade, pois o 

consumidor foi cobrado por quantia indevida, pagou a quantia indevida, em 

razão do desconto no cartão, e a ré não ocorreu em engano justificável 

capaz de afastar a sanção de devolução em dobro. Nota-se que houve 

descumprimento dos deveres da boa-fé objetiva que regem as relações 

de consumo. Nesse passo, é direito básico do consumidor, a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). O Código de Defesa do Consumidor 

adotou a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. Nesse trilhar, compete a 

empresa ré agir com a diligência necessária a impedir a má prestação do 

serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e 

terceiros de boa-fé, não havendo dúvida de que a conduta da ré provocou 

transtornos, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. O 

dano moral além de servir como reparação do prejuízo moral suportado 

indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para 

que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e 

passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a 

própria relação de consumo. Nesse sentido é o entendimento deste 

Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: “A ausência de entrega de 

mercadoria, bem como o descaso com o consumidor, na solução do 

problema, configura hipótese excepcional de dano moral por 

descumprimento de cláusula contratual, extrapolando a seara de mero 

aborrecimento e percalços do dia-a-dia. [...].” (Ap n° 167552/2015 – 

Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias - Primeira Câmara Cível – 

12.4.2016). Quanto ao valor da reparação em danos morais, o 

arbitramento considera 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, nesse sentindo é a jurisprudência, 

vejamos: (...)” O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Fundamentação 

apresentada passo a opinar. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO 

PELA CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR E PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1. DECLARAR rescindido o contrato 

entre as partes, deste modo que a requerida cancele por definitivo as 

cobranças no cartão de crédito da parte autora; 2. CONDENAR a parte ré 

a restituir, de forma simples, a quantia de R$ 130,08 (cento e trinta reais e 

oito centavos), a parte autora, com correção monetária, indexada pelo 

INPC, a partir do efetivo prejuízo, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a 

partir da citação. 3. CONDENAR a parte ré a restituir, em dobro, nove 

parcelas descontadas indevidamente, cuja quantia total é de R$ 196,20 

(cento e noventa e seis reais e vinte centavos), com correção monetária, 

indexada pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e juros simples de mora de 

1%, ao mês, a partir da citação. 3) CONDENAR a parte ré ao pagamento 

de reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do 

arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, calculado a partir da citação; Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta 
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Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição, caso não haja pedido de cumprimento da 

sentença. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIR ANTONIO GARLET BARCHET (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001531-20.2017.8.11.0037 Reclamante: ERNESTO SOUZA Reclamada: 

ALCIR ANTONIO GARLET BARCHET SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Melhor e mais 

detidamente analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC, bem como, revogo despacho de id n° 13886952. Alega o 

reclamante que trafegava pela Avenida Cuiabá, na região central da 

cidade com seu veículo em 14/02/2017. Aduz que parou seu veículo, eis 

que a sua frente estava parado um veículo Toyota Hilux, placa QBL-7700, 

de propriedade do requerido. Afirma que estava parado na Avenida 

Cuiabá quando foi alvo de colisão, eis que o requerido começou a dar ré. 

Informa que no momento em que foi surpreendido com a colisão não pode 

evitar, eis que já haviam outros veículos parados na via. Assevera que 

contatou o requerido a fim de fazer a composição dos danos porém, 

restou infrutífera a tentativa, motivo pelo qual ingressou com a presente 

ação. Diante disso, requer a condenação da parte reclamada pelos danos 

materiais experimentados. Designada audiência de conciliação tem-se que 

restou inexitosa, id nº 8213176. Devidamente citada, id nº7990007, a parte 

reclamada apresentou contestação com pedido contraposto, conforme id 

nº 8263707, sem alegar preliminares e no mérito requereu a improcedência 

da ação. Instada a se manifestar a parte autora impugnou a contestação, 

id nº 8303927, rechaçando-a em todos os seus termos. Designada 

audiência de instrução, tem-se que a parte reclamada não compareceu, 

sendo justificada sua ausência pelo atestado médico juntado aos autos, id 

nº 13899974. Após, vieram os autos conclusos para sentença. 

Fundamento. Decido. Infere-se que a parte reclamada apresentou 

contestação sem alegar preliminares, motivo pelo qual passo a análise do 

mérito. A colisão ocorreu na parte frontal do veículo da parte reclamante. 

A propósito, sustenta ARNALDO RIZZARDO in Comentários ao Código de 

Trânsito Brasileiro, Editora RT, 6ª edição que “... na colisão por trás, 

embora a presunção de culpa seja daquele que bate, pois deve sempre 

manter certa distância de segurança (art 29, II, CTB), sabe-se que esse 

princípio é relativo, afastando-se a culpa se demonstrado que o veículo da 

frente agiu de forma imprudente e com manobra desnecessária...”. 

DESTAQUEI. In casu, verifico a impossibilidade da aplicação da presunção 

supra, isso porque, o requerido estava à frente do reclamante, momento 

em que realizou a manobra em marcha à ré para estacionar, afastando 

então a culpa da parte autora que teve seu veículo atingido frontalmente 

pelo reclamado. É fato incontroverso que o reclamado efetuava manobra 

na via utilizando-se da marcha ré, motivo pelo qual deu causa ao acidente. 

Destaco que os fatos tidos como incontroversos são os que não foram 

impugnados de forma específica. Em sua contestação o requerido apenas 

alega que efetuava manobra para estacionar quando o autor por falta de 

atenção atingiu seu veículo, sendo que deixou de impugnar o fato de que 

trafegava na via em marcha ré no momento do acidente. Desta forma, não 

depende de prova o fato de que o requerido deu causa ao acidente, 

conforme art. 374, do CPC/15, “in verbis”: Art. 374. Não dependem de 

prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados 

pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - 

em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Grifei. 

Além disso, a parte autora assevera que se encontrava parada na via, 

assim como os demais veículos que aguardavam a sua desobstrução. 

Nesse sentido: " Apelação cível. Acidente de trânsito. Cerceamento de 

defesa. Julgamento antecipado da lide. Não ocorrência. Abalroamento pela 

traseira. Culpa do condutor do veículo abalroado. Possibilidade. Freada 

brusca sem necessidade. Lide secundária. Cobertura prevista no 

contrato. Cabimento. Recurso provido. Em acidente de trânsito quando a 

dinâmica deste restar esclarecida, não havendo divergências nas 

alegações das partes, não há que se falar em cerceamento de defesa 

pelo julgamento antecipado da lide. O condutor que bate na traseira do 

veículo à sua frente tem culpa presumida. Comprovada a culpa do 

condutor do veículo que seguia à frente este deve ser responsabilizado 

pelos danos. Havendo cobertura na apólice de seguro, a lide secundária 

deve ser acolhida, até o limite da apólice.(TJ-RO - APL: 

70021742220158220009 RO 7002174-22.2015.822.0009, Data de 

Julgamento: 22/03/2019). Grifei. Assim, considerando que o autor estava 

parado bem como, considerando que o requerido efetuava manobra em 

marcha ré na via localizada na região central da cidade sem o dever de 

cautela necessário, tem-se afastada a culpa presumida e comprovada a 

culpa do veículo que seguia à frente. Nesse prisma, foi o réu quem bateu 

no carro do autor, e não este no daquele. Cumpre salientar que a marcha 

à ré, quando utilizada, exige cautela pelo risco que apresenta, sendo 

presumida a culpa do motorista que a utiliza. A respeito, julgado do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. MARCHA A RÉ. FALTA DE CAUTELA AO 

EFETUAR MANOBRA. CULPA. INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado onde o recorrido busca a 

reforma da sentença sob o fundamento de que não há mínima 

comprovação de que a culpa pelo acidente foi do recorrente, uma vez que 

recorrente manobra o seu veículo, quando foi atingindo pelo veículo 

conduzido pelo recorrido. 2. O Código de Trânsito Brasileiro proíbe 

transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas 

manobras e de forma a não causar riscos à segurança, a teor do art. 194. 

3. No caso, o recorrente manobra o veículo na vaga de estacionamento do 

edifício residencial quando o veículo do recorrido coligiu contra a sua 

traseira. 4. A marcha ré é um modo de condução anormal, empregada por 

conta e risco do condutor, que exige cautelas pelos riscos de perigo que 

apresenta, sendo presumida a culpa do motorista quando locomover seu 

veículo em marcha ré, ainda que para pequenas manobras, invertendo-se 

o ônus de aprova, ou seja, a ele é que caberá demonstrar que agiu com 

prudência e extraordinário cuidado, especialmente para que a manobra 

não cause danos a terceiros, ainda que o local seja próprio e 

indispensável para permitir o acesso à pista principal. 5. Nesse sentido, 

escorreita a sentença que acolheu o pedido de indenização, uma vez 

comprovados os danos, o nexo de causalidade, a autoria e a culpa. 6. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno o 

recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, no 

montante de 10% sobre o valor da condenação. (TJ-DF 

07298602920168070016 0729860-29.2016.8.07.0016, Relator: FABRÍCIO 

FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 07/04/2017, 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 19/04/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Quanto a produção de prova (filmagens) requerida pela parte autora, id. nº 

6713178/ 8303927 verifico a inviabilidade de sua produção, em razão de 

evidente destruição da filmagem face ao longo decurso do tempo. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 

da parte reclamante em face da parte reclamada para condená-la, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, a 

pagar ao reclamante a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) 

por danos materiais, acrescidos de juros moratórios de 1,0%, ao mês 

desde a citação válida e corrigido pelo índice INPC desde o efetivo 

desembolso, bem como, julgo improcedente o pedido contraposto. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste - MT, 28 de janeiro de 2020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MOURA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR CREVELARI OAB - MT20446/O (ADVOGADO(A))
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EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS OAB - MT24627/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA RUFINO ROSA LIMA (REU)

HUGO WAGNER DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000416-56.2020.8.11.0037. AUTOR: MARCO ANTONIO MOURA FILHO 

REU: HUGO WAGNER DE LIMA, TELMA RUFINO ROSA LIMA Vistos, 

Conforme depreende dos autos, a parte autora requer a remessa do 

presente feito à Comarca de Rondonópolis/MT, por haver protocolado os 

autos equivocadamente em juízo incompetente. Pois bem. Considerando 

que a parte autora reside na Comarca de Rondonópolis, conforme 

comprovante de endereço acostada no evento id. n°28406418 e, embora 

seja relativa a incompetência territorial, atento ao requerimento da própria 

parte autora, DECLARO a incompetência deste juízo para o 

processamento e julgamento do pedido. Por consectário, nos termos do 

artigo 51, inciso III, da Lei n°9.099/95, julgo extinto o feito, sem apreciação 

do mérito. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com 

baixa. Cancele a audiência de conciliação designada para o dia 

24/03/2020, às 14h:40min. Isento de custas e honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54, da Lei n°9.099/95. Primavera do Leste/MT, 28 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000371-52.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE VILELA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE ALVES VILELA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000371-52.2020.8.11.0037. EMBARGANTE: ALINE VILELA DA SILVA 

EMBARGADO: SILVANE ALVES VILELA Vistos, Trata-se de Embargos à 

Execução pleiteada por ALINE VILELA EBERLE em face de SILVANE 

ALVES VILELA. Dispenso o relatório na forma do que dispõe o art. 38, da 

Lei n°9.099/95. A controvérsia cinge-se em razão da ação de execução 

de título extrajudicial em trâmite neste juízo sob o 

n°1006748-73.2019.8.11.0037, tendo como exequente a pessoa de 

SILVANE ALVES VILELA e executada a pessoa de ALINE VILELA 

EBERLE. Importante frisar, consoante os princípios que norteiam o 

procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título (extra)judicial, a 

parte oponente deve observar o seguinte aspecto, vejamos: Para que os 

Embargos à Execução sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei 9.099/95. Importa destacar 

que, nos termos do artigo 914 do CPC, dispensa-se a garantia do juízo 

para oferecimento de embargos. Porém, essa regra não é aplicável aos 

Juizados Especiais, tendo em vista que a Lei nº 9.099/1995 tem regra 

expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a penhora como pressuposto 

para oferecimento de embargos, até para os títulos judiciais (cumprimento 

de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu Enunciado de nº 117 tratando 

do tema, dirimiu as controvérsias quando diz que: “É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”(XXI 

Encontro - Vitória/ES). Nestes termos, conforme ressoa o artigo 52, inciso 

IX, da Lei n°9.099/95, os Embargos à Execução devem ser apresentados 

nos próprios autos da execução, que por sua vez, fora apresentado em 

autos autônomos. Diante disso, se os meios processuais utilizados são 

impróprios para o acolhimento da pretensão autoral, a ação deve ser 

extinta para que a Máquina Judiciária não seja movimentada inutilmente. 

Não contemplando estes aspectos, os embargos devem ser rejeitados. A 

rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do ENUNCIADO nº 143 

do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que põe fim aos 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a 

qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro - Salvador/BA). 

Pelo exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 52, inciso IX, da Lei n°9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito. Isento de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Cancele a 

audiência de conciliação designada para o dia 10/03/2020 às 15h30min. 

Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010679-72.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LOPES DIOGENES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLIANA PATRICIA PIOVESAN OAB - MT0015878A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010679-72.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: EDSON LOPES DIOGENES - ME 

EXECUTADO: JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação de execução de título extrajudicial em trâmite desde 2013. Intimada 

para se manifestar acerca do prosseguimento do feito (Id. 14280249), a 

parte exequente deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto 

isto, considerando que a parte exequente não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Primavera do 

Leste-MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001870-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICADORA TRB LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. EQUIDONE MENEZES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001870-42.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: RETIFICADORA TRB LTDA - ME 

EXECUTADO: M. EQUIDONE MENEZES - ME Vistos, Homologo a desistência 

da presente ação, manifestada pelo(a) requerente (id. n°3633220), 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. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se, com a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005912-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DALVA SMANIOTTO (EXEQUENTE)

MARCOS ANTONIO CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-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:
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BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005912-37.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ANA DALVA SMANIOTTO, 

MARCOS ANTONIO CARVALHO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

de R$ 17.252,60 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta 

judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) 

alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido no id. 28410955 

(desde que este tenha procuração com poderes especiais para receber e 

dar quitação). Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a 

disposição a respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 

9.099/95 tem regra própria nos artigos 54 e 55. Em abono a este 

entendimento, foi editado o Enunciado 97, do FONAJE, no sentido de que 

“A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento”. Assim, indefiro a execução/bloqueio pleiteados a este título. Sem 

custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANEIDE ROSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

GELTUR EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000832-58.2019.8.11.0037. REQUERENTE: EVANEIDE ROSA PEREIRA 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

GELTUR EIRELI - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

4.000,00 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido no id. 28309649 

(desde que este (a) tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003684-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003684-26.2017.8.11.0037. REQUERENTE: FABRICIO RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

6.408,31 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011745-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SCAPIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MENDES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011745-82.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: VALDIR SCAPIN EXECUTADO: 

FRANCISCO MENDES DE ANDRADE Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução de Título Judicial (Cumprimento de Sentença), na qual não foram 

encontrados bens penhoráveis, salvo valor mínimo encontrado em 

instituição financeira, que deve ser convertido em pagamento parcial. Os 

processos em trâmite perante os Juizados Especiais são dotados de um 

procedimento peculiar. 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 razão legal do referido dispositivo é que no 

Juizado Especial o exequente não arca com custas e despesas 

processuais, nada impedindo que este reproponha a execução, sendo, 

portanto, inaplicável o dispositivo no art. 921, inciso III, do CPC, que 

possibilita a suspensão da execução no Juízo comum. Não há qualquer 

perspectiva de encontrar novos bens penhoráveis, o que torna inviável 

novas ordens de bloqueio ou penhora. Posto isso, julgo extinta a 

execução, com suporte no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

em relação ao pagamento parcial decorrente de penhora junto ao bacenjud 

(R$ 229,92), com acréscimos, para zerar a conta. Expeça-se, de imediato, 

o alvará, conforme requerido. Por sua vez, nos termos do Art. 53, § 4º, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO no que se refere ao saldo 

devedor remanescente. Determino, outrossim, o ARQUIVAMENTO e a 

baixa dos autos, com as cautelas de praxe. Defiro a expedição de 

certidão de dívida, devendo o credor, para tanto, apresentar nos Autos, 

no prazo de cinco dias, planilha atualizada do débito, descontando o valor 

do pagamento parcial, sob sua responsabilidade, a qual acompanhará a 

certidão para fins de protesto e/ou negativação em órgãos de proteção ao 
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crédito ou ainda para possibilitar futura execução caso venha a ter 

conhecimento da existência de bens penhoráveis. Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima ou decorridos os prazos, arquive-se 

com baixa. Isento de custas e honorários (Lei 9.099/95, artigos 54 e 55). 

Primavera do Leste-MT, 29 de Janeiro de 2.020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004047-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

CHECK IN PARTICPACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004047-76.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: AYMORE, CHECK IN 

PARTICPACOES LTDA EXECUTADO: .MULLER FERREIRA DOS SANTOS 

(condenado no pedido contraposto) Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a penhora mediante 

bloqueio bacenjud no valor de R$ 3.485,84 (...), o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não impugnou a 

penhora, conforme certificado nos autos e/ou manifestou concordância 

com o bloqueio a título de pagamento. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor, conforme indicado no id. 27463430, na conta 

do Banco Santander S/A. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após liberado o alvará e transitada esta em julgado, dê-se 

baixa e arquive-se o presente feito, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010431-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA ALVES ROMAGNOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-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))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010431-04.2016.8.11.0037. REQUERENTE: EDUARDA ALVES 

ROMAGNOLI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 9.216,17 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 29 de janeiro de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005919-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE VON DENTZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005919-92.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: MICHELE VON DENTZ 

Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo celebrado entre FERNANDA CASTELINI ANTUNES 

BERALDI & CIA LTDA - EPP E MICHELE VON DENTZ, noticiado nos autos 

em Id. 28100147. Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de 

deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê que 

os pagamentos serão por meio de depósito bancário diretamente na conta 

da parte requerente. Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do 

Leste – MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005464-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGALY DE CASSIA ALMEIDA (REQUERIDO)

M. DE C. ALMEIDA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

M.V - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELUS SOARES GOMIDE OAB - MG162698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005464-64.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DE LURDES PEREIRA 

GOMES REQUERIDO: M. DE C. ALMEIDA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI 

- ME, MAGALY DE CASSIA ALMEIDA, M.V - ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME Vistos, Dispensado o relatório 

na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da ação de 

indenização por danos morais pleiteada por MARIA DE LURDES PEREIRA 

em face de M. DE C.ALMEIDA COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELLI – ME, 

MAGALY DE CÁSSIA ALMEIDA e M.V ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA – ME. Intimada para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito em 28 de janeiro de 2019 (Id. 16283348), a parte 

requerente deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, 

considerando que a parte requerente não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma 

do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as 

cautelas e anotações necessárias. Primavera do Leste-MT, 29 de janeiro 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011118-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MORAES FAVERO OAB - MT24454/O (ADVOGADO(A))

Bruno Ribeiro da Costa OAB - MT0020820A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011118-78.2016.8.11.0037. REQUERENTE: IVANETE RODRIGUES DA 

COSTA RAPACHI REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Trata-se de 

recurso de Embargos de Declaração interposta por BANCO BRADESCO 

S.A em face de IVANETE RODRIGUES DA COSTA, todos qualificados na 

petição inicial. Alega, em síntese, que a sentença de mérito decretou a 

revelia da Requerida, sob a alegação que não foi apresentada a 

contestação. Sustenta que a contestação fora apresentada 

tempestivamente na data de 19 de dezembro de 2016. Requer o 

provimento do presente recurso, para afastar o erro material havido na 

sentença de mérito proferida no evento n°5833592, bem como afastar a 

omissão apontada. Juntou telas do sistema Pje. É a síntese do necessário. 

Breve Relato. Decido. Inicialmente, faz necessário recordar a regra 

processual atinente ao recurso interposto a parte embargante, in verbis: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. Art. 1.022 - Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Analisando detidamente o feito, 

verifico que a contestação não foi apresentada nestes autos, pois na data 

de 19 de dezembro de 2016, a parte requerida protocolou no evento 

n°4518034, um item por nome de “CONTESTAÇÃO”, mas não há conteúdo 

em anexo. Logo, verifico que inexiste qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença objurgada. Diante do exposto, e com fulcro no 

artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, rejeito os embargos 

de declaração opostos, ante a falta de contradição, omissão e 

obscuridade da sentença. Transitada em julgado, aguarde-se a 

formalização do pedido de Cumprimento de Sentença. Inexistindo pleito 

executório, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do 

Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006867-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELIRIO MANOEL PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006867-34.2019.8.11.0037. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: VALDELIRIO MANOEL PEREIRA Vistos, Homologo 

a desistência da presente ação, manifestada pela requerente, tendo em 

vista que a parte Requerida quitou os débitos (ID. n°28511790), 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. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intimações pela via eletrônica disponibilizada. 

Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. Primavera do 

Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007586-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ROCHA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007586-16.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HM COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP REQUERIDO: LEANDRO ROCHA DE 

SOUZA Vistos, Homologo a desistência da presente ação, manifestada 

pela requerente (ID. n°28397210), tendo em vista a duplicidade noticiada 

nos autos, 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. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intimações pela via 

eletrônica disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida 

baixa. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007589-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO VIDA EM ABUNDANCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007589-68.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HM COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP REQUERIDO: MINISTERIO VIDA EM 

ABUNDANCIA Vistos, Homologo a desistência da presente ação, 

manifestada pela requerente (ID. n°28397209), tendo em vista a 

duplicidade noticiada nos autos, 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. Incabível a condenação em custas 

e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intimações 

pela via eletrônica disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com 

a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007574-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FIRMINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007574-02.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HM COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP REQUERIDO: LINDOMAR FIRMINO 

DE SOUZA Vistos, Homologo a desistência da presente ação, manifestada 

pela requerente (ID. n°28397196), tendo em vista a duplicidade noticiada 

nos autos, 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. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intimações pela via 

eletrônica disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida 

baixa. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007575-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DA CRUZ SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007575-84.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HM COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP REQUERIDO: MARCOS DA CRUZ 

SANTOS Vistos, Homologo a desistência da presente ação, manifestada 

pela requerente, tendo em vista a duplicidade noticiada nos autos, 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. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intimações pela via eletrônica disponibilizada. 

Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. Primavera do 

Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007578-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPLO DO SENHOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007578-39.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HM COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP REQUERIDO: ASSEMBLEIA DE 

DEUS TEMPLO DO SENHOR Vistos, Homologo a desistência da presente 

ação, manifestada pela requerente, tendo em vista a duplicidade noticiada 

nos autos, 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. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intimações pela via 

eletrônica disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida 

baixa. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007577-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO DOMINGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007577-54.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HM COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP REQUERIDO: SERGIO RICARDO 

DOMINGUES Vistos, Homologo a desistência da presente ação, 

manifestada pela requerente, tendo em vista a duplicidade noticiada nos 

autos, 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. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por 

força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intimações pela via eletrônica 

disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007579-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER JUNIOR LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

4 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007579-24.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HM COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP REQUERIDO: WALTER JUNIOR 

LOPES DA SILVA Vistos, Homologo a desistência da presente ação, 

manifestada pela requerente, tendo em vista a duplicidade noticiada nos 

autos, 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. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por 

força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intimações pela via eletrônica 

disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007580-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO ARVORE DA 

VIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007580-09.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HM COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP REQUERIDO: IGREJA EVANGELICA 

ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO ARVORE DA VIDA Vistos, Homologo a 

desistência da presente ação, manifestada pela requerente, tendo em 

vista a duplicidade noticiada nos autos, 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. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publicada e registrada eletronicamente. 

Intimações pela via eletrônica disponibilizada. Transitada em julgado, 

arquive-se, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007581-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MENDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007581-91.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HM COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP REQUERIDO: SOLANGE MENDES 

DE OLIVEIRA Vistos, Homologo a desistência da presente ação, 

manifestada pela requerente, tendo em vista a duplicidade noticiada nos 

autos, 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. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por 

força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intimações pela via eletrônica 

disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206071 Nr: 2269-88.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SANTANA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 Autos código 206071

 Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 16.06.2020 às 14:30 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, 17 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 200004 Nr: 8491-09.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FAGUNDES CORREA, MARCIO 

CATARINO FARIAS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Rafael Cardoso Souza de Arruda - 

OAB:OAB-MT 237276

 Autos código n. 200004.

1. Tendo em vista o abandono do processo por parte do advogado Rafael 

Cardoso Souza de Arruda que patrocinava a defesa de Márcio Catarino 

Farias Garcia tendo-lhe, inclusive, sido aplicada multa de cinco salários 

mínimos (CPP, art. 265) por sua desídia (fls. 131), nomeio a Defensoria 

Pública para apresentar alegações finais em favor do citado acusado, em 

5 dias.

2. Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 237961 Nr: 47-79.2020.811.0037

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE CAMPO 

VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICSON DE SOUZA OLIVEIRA, GABRIEL 

GARCIA FONTES, PAULO SERGIO MACIEL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Com efeito, não havendo qualquer alteração na situação fática outrora 

ensejadora da prisão cautelar do investigado, a manutenção de sua prisão 

preventiva é medida de rigor.Por estes argumentos, nesse momento 

processual mantenho a prisão preventiva do autuado GABRIEL GARCIA 

FONTES e, em consequência, indefiro a pretensão formulada.Sem mais, 

traslade-se cópia da presente decisão ao respectivo inquérito policial 

assim que distribuído e se arquivem os autos com as baixas 

necessárias.Intimem-se e Cumpra-se.Primavera do Leste, 28 de janeiro de 

2020. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 234537 Nr: 6643-16.2019.811.0037

 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): EVERTON HENRIQUE MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clademir romeu de lima - 

OAB:

 Autos código 234537.

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por 

EVERTON HENRIQUE MACHADO no qual alega, em síntese, a ausência no 

caso concreto dos requisitos para a decretação de sua segregação 

cautelar acrescentando que sua companheira está gestante e depende do 

investigado (fls. 63/74).

O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido formulado 

pela defesa, de acordo com as razões expostas na cota de fls. 75.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, verifico que foi decretada a prisão preventiva do 

acusado para garantir a integridade da vítima de violência doméstica em 

razão da peculiaridade da situação, posto que já foram impostas medidas 

protetivas de urgência em desfavor do acusado que, em outra 

oportunidade, havia tentado contra a vítima, além de responder outra ação 

penal pelo crime de homicídio qualificado.

O fato da companheira do investigado estar gestante não é suficiente para 

justificar sua soltura quando as circunstâncias reais dos fatos noticiados 

sugerem que mantê-lo encarcerado é necessário para garantir até a 

execução das medidas protetivas diante das diversas investidas do 

autuado mostrando total indiferença para com as medidas já impostas.

Desta forma, entendo que não houve modificação da situação apta a 

ensejar o deferimento do pedido ora formulado e por estes argumentos, 

nesse momento processual mantenho a prisão preventiva do acusado e, 

em consequência, indefiro o pedido de revogação ora formulado tal como 

exaustivamente analisada nas decisões de fls. 29/31, 48/49 e 61.

Assim, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 27.

Primavera do Leste, 27 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 237052 Nr: 7692-92.2019.811.0037

 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): ARISTIDES RIBEIRO DE PAULA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: clademir romeu de lima - 

OAB:

 Autos código n. 237052.

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por 

ARISTIDES RIBEIRO DE PAULA FILHO no qual alega, em síntese, a 

ausência no caso concreto dos requisitos para a decretação de sua 

segregação cautelar (fls. 42/47).

O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido formulado 

pela defesa, de acordo com as razões expostas na cota de fls. 48.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, verifico que foi decretada a prisão preventiva do 
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acusado para garantir a integridade da vítima de violência doméstica em 

razão da peculiaridade da situação, posto que já foram impostas medidas 

protetivas de urgência em desfavor do autuado (código 236421 e 

236582), portanto, necessária a segregação cautelar do investigado para 

garantia da execução das medidas de proteção e evitar que em liberdade 

possa delinquir.

Assim, em que pese os argumentos expendidos pela defesa às fls. 42/47, 

desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar o 

deferimento do pedido ora formulado.

Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão 

preventiva do autuado e, em consequência, indefiro o pedido de 

revogação ora formulado tal como analisado nas decisões de fls. 26 e 

39/40.

Assim, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 26.

Primavera do Leste, 27 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212777 Nr: 5376-43.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, 

ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO, ROBERTO FERNANDES, ADRIANA 

KESSLER FERNANDES, ELISEU EDUINO MOHR, VALMIRO PEREIRA DA 

SILVA, JUNIOR FELISBERTO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemar Gomes da Silva - 

OAB:19169-O/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Murilo Heitor Rezende Pereira - OAB:OAB-MT 25.674-O

 Vistos.

Inicialmente, os réus Adriana Kessler Fernandes e Roberto Fernandes 

foram regularmente intimados e, não obstante, não compareceram ao 

presente ato, razão pela qual, decreto sua revelia e determino o 

prosseguimento do processo sem suas presenças, nos termos do art. 367 

do CPP.

Acolho a justificativa supra, e diante da insistência designo o dia 

28/07/2020 às 13:00 horas para a oitiva da testemunha Ademar Sabadin e 

interrogatório dos réus.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária, (Deborah Trindade) 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234349 Nr: 6535-84.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIO SANTANA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Pinto - OAB:OAB-MT 

19.906

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 28 de janeiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 130613 Nr: 3233-23.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO APAREDCIDO ABRAHÃO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA VENTURA STROBEL - 

OAB:23968/O, Fernando de Oliveira Pereira - OAB:OAB-MT 24-122-O, 

William Ruiz da Silva - OAB:25599

 Vistos.

Diante da insistência supra, designo o 21/07/2020 às 16:30 horas para a 

oitiva das testemunhas Tasciza Aparecida Matias da Silva e Nilzeth Alves 

Ribeiro e interrogatório do réu.

Concedo prazo de 05 dias para o MP informar o atual endereço das 

testemunhas.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária, (Deborah Trindade) 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 166577 Nr: 3468-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FÁBIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemar Gomes da Silva - 

OAB:19169-O/MT, Marcos Rogerio Mendes - OAB:OAB-MT 16.057

 Vistos.

Homologo a desistência supra.

Decorrido o prazo da precatória, apresentem as partes alegações finais, 

no prazo de 5 dias, sucessivamente.

Após, venham conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária, (Deborah Trindade) 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193526 Nr: 5511-89.2017.811.0037

 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): RITHIELLY BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA PAULA GOMES - 

OAB:DF/37682

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 28 de janeiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001878-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KELLY TREIN DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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. 21836734, 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

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003256-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARELY LEBRE ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar a parte exequente para efetuar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, para a expedição do 

mandado de penhora de bens, ou requerer o que de direito, no prazo de 

15 dias. Para o recolhimento da diligência, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004726-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RIK WINER FRANCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI FRANCO DO NASCIMENTO OAB - 571.172.331-68 

(REPRESENTANTE)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-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))

MARCELO DAVOLI LOPES OAB - SP143370-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO CORREA RODRIGUES OAB - RJ110459 (ADVOGADO(A))

MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS OAB - RJ135132-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Autos n. 1004726-33.2019.8.11.0040. Vistos etc. 

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por RIK WINER FRANCO DE 

OLIVEIRA, representado por ROSINEY FRANCO DO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pretendendo o recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico. A peça de 

ingresso veio acompanhada dos documentos de id. 21544684 e ss. 

Decisão declinando a competência em favor do Juízo da Comarca de 

Vera/MT (id. 21544684). Despacho inicial, id. 21544684. Pedido de 

habilitação dos patronos da parte demandada (id. 21544684). A 

contestação se acha encartada em id. 21544684. Na ocasião, a parte 

demandada arguiu preliminarmente a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda, bem como a falta de 

interesse de agir em razão da ausência de requerimento administrativo em 

razão. Pugnou também pela extinção do feito pela ausência do laudo do 

IML. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Encartou aos 

autos os documentos de id. 21545093 e ss. Impugnação à contestação, id. 

21545093. Suscitado conflito de competência (id. 21545093), houve 

provimento do mesmo (acórdão de id. 21545093). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, 

faz-se necessário a análise das preliminares arguidas. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA NO POLO PASSIVO Sem delongas, não assiste razão a 

parte demandada, pois a Lei 6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que 

a vítima pode escolher a seguradora a ser demandada. Nesse sentido, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu, vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - 

AFASTAMENTO - PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA - TERMO INICIAL - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - 

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA - SEQUELA PERMANENTE - VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE 

SER FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS - MÉRITO - LAUDO OFICIAL 

ATESTANDO A LESÃO NO TORNOZELO DIREITO - INDENIZAÇÃO QUE 

DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP - CÁLCULO 

READEQUADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO 

DANOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Com base no artigo 

543-C, § 7º, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial nº 

1.388.030/MG, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste 

Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado 

REsp. deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado 

do colendo Superior Tribunal de Justiça.2- Exceto nos casos de invalidez 

notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende 

de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.3- Na hipótese, a 

vítima sofreu acidente automobilístico em 28/10/2006; todavia, tomou 

ciência inequívoca da lesão em 16/09/2011. Assim, conclui-se que a Ação 

foi ajuizada dentro do prazo legal (28/09/2011). Juízo de retratação 

positivo.4-A Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT pode ser 

endereçada para qualquer seguradora do país que integre o consórcio, 

consoante previsto no artigo 7º da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual não 

prospera a preliminar de ilegitimidade passiva.5-A indenização deve ser 

calculada em salários mínimos se o acidente ocorreu na vigência da Lei n. 

6.194/74, observando-se o grau de invalidez aferido no Laudo Pericial e o 

percentual previsto na Tabela da SUSEP. Fato que justifica a modificação 

da sentença neste ponto, a fim de readequar o valor do seguro a ser pago 

a vítima do sinistro.6- Tendo o acidente ocorrido sob a égide da Lei 

6.194/1974, antes da nova redação determinada pela Lei 11.482/2007, o 

cálculo da indenização deve tomar como base 40 salários-mínimos.7-A 

correção monetária incide a partir do evento danoso, consoante a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 117603/2013, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017) Por tal 

razão, INDEFIRO o pleito em tela. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Aduz 

ainda a parte demandada, a falta de interesse de agir da parte autora em 

razão da ausência do requerimento administrativo. Em que pese tal 

alegação, entendo que a preliminar em tela não merece acolhida, haja vista 

que não obstante esta magistrada já tenha declarado posicionamento em 

sentido contrário em outras demandas, frente ao entendimento mais 

recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido que 

diante da apresentação de contestação pela parte demandada, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – PRETENSÃO 

RESISTIDA – CONFIGURADO – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR - 

INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 
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QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DO ART. 3º/Lei 6.194/74/MP 

451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A apresentação 

de contestação de mérito, caracteriza o interesse de agir pela resistência 

à pretensão (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT 

possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de 

cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar 

os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo 

infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e 

agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, 

independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano 

(STJ REsp 1544353/SP). Tratando-se de invalidez permanente parcial 

incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre 

redução proporcional, Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. 

(Ap 8439/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 

09/04/2018) Pelo exposto, REJEITO a preliminar levantada. DA AUSÊNCIA 

DO LAUDO DO IML Em que pese os argumentos da parte demandada, 

anoto que eventual falta do Laudo do IML não constitui documento 

indispensável para o requerimento cobrança de indenização do seguro 

obrigatório, bem como para requerimento na esfera administrativa. 

Frise-se que, nos termos do artigo 5º, da Lei n 6.194/1974, o pagamento 

da indenização deve ser efetivado mediante simples prova de acidente e 

do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou 

não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do 

segurado. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - DPVAT - JUSTIÇA GRATUITA - LAUDO IML 

- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE. Estando 

comprovado o estado de miserabilidade alegado, possível a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. A Lei n. 11.945/2009 não exige a 

instrução da inicial de cobrança do seguro obrigatório com laudo do IML, 

não sendo documento indispensável à propositura da ação. Para o manejo 

da demanda, não é necessária a comprovação de diligência administrativa, 

porquanto o direito de ação é constitucionalmente garantido (Apelação 

Cível Nº 10105130077214001, 14ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

MG, Relator: Evangelista Castilho Duarte, Julgado em 04/09/2014). Por todo 

o exposto, REJEITO a preliminar. Ademais, não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes pontos 

controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez 

permanente; III) se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) 

se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no 

anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a realização da 

prova pericial. Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o Dr. ERNANI DA 

SILVA LARA NETO CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para 

designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários 

periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia devem ser 

suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, a parte demandada 

dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno 

o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as 

disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes 

prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004726-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RIK WINER FRANCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI FRANCO DO NASCIMENTO OAB - 571.172.331-68 

(REPRESENTANTE)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-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))

MARCELO DAVOLI LOPES OAB - SP143370-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO CORREA RODRIGUES OAB - RJ110459 (ADVOGADO(A))

MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS OAB - RJ135132-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Autos n. 1004726-33.2019.8.11.0040. Vistos etc. 

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por RIK WINER FRANCO DE 

OLIVEIRA, representado por ROSINEY FRANCO DO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pretendendo o recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico. A peça de 

ingresso veio acompanhada dos documentos de id. 21544684 e ss. 

Decisão declinando a competência em favor do Juízo da Comarca de 

Vera/MT (id. 21544684). Despacho inicial, id. 21544684. Pedido de 

habilitação dos patronos da parte demandada (id. 21544684). A 

contestação se acha encartada em id. 21544684. Na ocasião, a parte 

demandada arguiu preliminarmente a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda, bem como a falta de 

interesse de agir em razão da ausência de requerimento administrativo em 

razão. Pugnou também pela extinção do feito pela ausência do laudo do 

IML. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Encartou aos 

autos os documentos de id. 21545093 e ss. Impugnação à contestação, id. 

21545093. Suscitado conflito de competência (id. 21545093), houve 

provimento do mesmo (acórdão de id. 21545093). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, 

faz-se necessário a análise das preliminares arguidas. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA NO POLO PASSIVO Sem delongas, não assiste razão a 

parte demandada, pois a Lei 6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que 

a vítima pode escolher a seguradora a ser demandada. Nesse sentido, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu, vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - 

AFASTAMENTO - PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA - TERMO INICIAL - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - 

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA - SEQUELA PERMANENTE - VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE 

SER FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS - MÉRITO - LAUDO OFICIAL 

ATESTANDO A LESÃO NO TORNOZELO DIREITO - INDENIZAÇÃO QUE 

DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP - CÁLCULO 

READEQUADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO 

DANOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Com base no artigo 

543-C, § 7º, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial nº 

1.388.030/MG, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste 

Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado 

REsp. deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado 

do colendo Superior Tribunal de Justiça.2- Exceto nos casos de invalidez 

notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende 

de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.3- Na hipótese, a 

vítima sofreu acidente automobilístico em 28/10/2006; todavia, tomou 

ciência inequívoca da lesão em 16/09/2011. Assim, conclui-se que a Ação 

foi ajuizada dentro do prazo legal (28/09/2011). Juízo de retratação 

positivo.4-A Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT pode ser 

endereçada para qualquer seguradora do país que integre o consórcio, 

consoante previsto no artigo 7º da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual não 

prospera a preliminar de ilegitimidade passiva.5-A indenização deve ser 

calculada em salários mínimos se o acidente ocorreu na vigência da Lei n. 

6.194/74, observando-se o grau de invalidez aferido no Laudo Pericial e o 

percentual previsto na Tabela da SUSEP. Fato que justifica a modificação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 199 de 691



da sentença neste ponto, a fim de readequar o valor do seguro a ser pago 

a vítima do sinistro.6- Tendo o acidente ocorrido sob a égide da Lei 

6.194/1974, antes da nova redação determinada pela Lei 11.482/2007, o 

cálculo da indenização deve tomar como base 40 salários-mínimos.7-A 

correção monetária incide a partir do evento danoso, consoante a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 117603/2013, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017) Por tal 

razão, INDEFIRO o pleito em tela. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Aduz 

ainda a parte demandada, a falta de interesse de agir da parte autora em 

razão da ausência do requerimento administrativo. Em que pese tal 

alegação, entendo que a preliminar em tela não merece acolhida, haja vista 

que não obstante esta magistrada já tenha declarado posicionamento em 

sentido contrário em outras demandas, frente ao entendimento mais 

recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido que 

diante da apresentação de contestação pela parte demandada, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – PRETENSÃO 

RESISTIDA – CONFIGURADO – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR - 

INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DO ART. 3º/Lei 6.194/74/MP 

451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A apresentação 

de contestação de mérito, caracteriza o interesse de agir pela resistência 

à pretensão (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT 

possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de 

cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar 

os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo 

infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e 

agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, 

independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano 

(STJ REsp 1544353/SP). Tratando-se de invalidez permanente parcial 

incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre 

redução proporcional, Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. 

(Ap 8439/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 

09/04/2018) Pelo exposto, REJEITO a preliminar levantada. DA AUSÊNCIA 

DO LAUDO DO IML Em que pese os argumentos da parte demandada, 

anoto que eventual falta do Laudo do IML não constitui documento 

indispensável para o requerimento cobrança de indenização do seguro 

obrigatório, bem como para requerimento na esfera administrativa. 

Frise-se que, nos termos do artigo 5º, da Lei n 6.194/1974, o pagamento 

da indenização deve ser efetivado mediante simples prova de acidente e 

do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou 

não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do 

segurado. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - DPVAT - JUSTIÇA GRATUITA - LAUDO IML 

- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE. Estando 

comprovado o estado de miserabilidade alegado, possível a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. A Lei n. 11.945/2009 não exige a 

instrução da inicial de cobrança do seguro obrigatório com laudo do IML, 

não sendo documento indispensável à propositura da ação. Para o manejo 

da demanda, não é necessária a comprovação de diligência administrativa, 

porquanto o direito de ação é constitucionalmente garantido (Apelação 

Cível Nº 10105130077214001, 14ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

MG, Relator: Evangelista Castilho Duarte, Julgado em 04/09/2014). Por todo 

o exposto, REJEITO a preliminar. Ademais, não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes pontos 

controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez 

permanente; III) se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) 

se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no 

anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a realização da 

prova pericial. Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o Dr. ERNANI DA 

SILVA LARA NETO CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para 

designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários 

periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia devem ser 

suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, a parte demandada 

dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno 

o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as 

disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes 

prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004726-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RIK WINER FRANCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI FRANCO DO NASCIMENTO OAB - 571.172.331-68 

(REPRESENTANTE)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-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))

MARCELO DAVOLI LOPES OAB - SP143370-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO CORREA RODRIGUES OAB - RJ110459 (ADVOGADO(A))

MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS OAB - RJ135132-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Autos n. 1004726-33.2019.8.11.0040. Vistos etc. 

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por RIK WINER FRANCO DE 

OLIVEIRA, representado por ROSINEY FRANCO DO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pretendendo o recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico. A peça de 

ingresso veio acompanhada dos documentos de id. 21544684 e ss. 

Decisão declinando a competência em favor do Juízo da Comarca de 

Vera/MT (id. 21544684). Despacho inicial, id. 21544684. Pedido de 

habilitação dos patronos da parte demandada (id. 21544684). A 

contestação se acha encartada em id. 21544684. Na ocasião, a parte 

demandada arguiu preliminarmente a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda, bem como a falta de 

interesse de agir em razão da ausência de requerimento administrativo em 

razão. Pugnou também pela extinção do feito pela ausência do laudo do 

IML. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Encartou aos 

autos os documentos de id. 21545093 e ss. Impugnação à contestação, id. 

21545093. Suscitado conflito de competência (id. 21545093), houve 

provimento do mesmo (acórdão de id. 21545093). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, 

faz-se necessário a análise das preliminares arguidas. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA NO POLO PASSIVO Sem delongas, não assiste razão a 

parte demandada, pois a Lei 6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que 

a vítima pode escolher a seguradora a ser demandada. Nesse sentido, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu, vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - 

AFASTAMENTO - PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA - TERMO INICIAL - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - 

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO 
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DEVIDA - SEQUELA PERMANENTE - VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE 

SER FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS - MÉRITO - LAUDO OFICIAL 

ATESTANDO A LESÃO NO TORNOZELO DIREITO - INDENIZAÇÃO QUE 

DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP - CÁLCULO 

READEQUADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO 

DANOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Com base no artigo 

543-C, § 7º, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial nº 

1.388.030/MG, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste 

Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado 

REsp. deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado 

do colendo Superior Tribunal de Justiça.2- Exceto nos casos de invalidez 

notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende 

de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.3- Na hipótese, a 

vítima sofreu acidente automobilístico em 28/10/2006; todavia, tomou 

ciência inequívoca da lesão em 16/09/2011. Assim, conclui-se que a Ação 

foi ajuizada dentro do prazo legal (28/09/2011). Juízo de retratação 

positivo.4-A Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT pode ser 

endereçada para qualquer seguradora do país que integre o consórcio, 

consoante previsto no artigo 7º da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual não 

prospera a preliminar de ilegitimidade passiva.5-A indenização deve ser 

calculada em salários mínimos se o acidente ocorreu na vigência da Lei n. 

6.194/74, observando-se o grau de invalidez aferido no Laudo Pericial e o 

percentual previsto na Tabela da SUSEP. Fato que justifica a modificação 

da sentença neste ponto, a fim de readequar o valor do seguro a ser pago 

a vítima do sinistro.6- Tendo o acidente ocorrido sob a égide da Lei 

6.194/1974, antes da nova redação determinada pela Lei 11.482/2007, o 

cálculo da indenização deve tomar como base 40 salários-mínimos.7-A 

correção monetária incide a partir do evento danoso, consoante a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 117603/2013, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017) Por tal 

razão, INDEFIRO o pleito em tela. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Aduz 

ainda a parte demandada, a falta de interesse de agir da parte autora em 

razão da ausência do requerimento administrativo. Em que pese tal 

alegação, entendo que a preliminar em tela não merece acolhida, haja vista 

que não obstante esta magistrada já tenha declarado posicionamento em 

sentido contrário em outras demandas, frente ao entendimento mais 

recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido que 

diante da apresentação de contestação pela parte demandada, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – PRETENSÃO 

RESISTIDA – CONFIGURADO – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR - 

INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DO ART. 3º/Lei 6.194/74/MP 

451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A apresentação 

de contestação de mérito, caracteriza o interesse de agir pela resistência 

à pretensão (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT 

possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de 

cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar 

os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo 

infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e 

agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, 

independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano 

(STJ REsp 1544353/SP). Tratando-se de invalidez permanente parcial 

incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre 

redução proporcional, Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. 

(Ap 8439/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 

09/04/2018) Pelo exposto, REJEITO a preliminar levantada. DA AUSÊNCIA 

DO LAUDO DO IML Em que pese os argumentos da parte demandada, 

anoto que eventual falta do Laudo do IML não constitui documento 

indispensável para o requerimento cobrança de indenização do seguro 

obrigatório, bem como para requerimento na esfera administrativa. 

Frise-se que, nos termos do artigo 5º, da Lei n 6.194/1974, o pagamento 

da indenização deve ser efetivado mediante simples prova de acidente e 

do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou 

não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do 

segurado. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - DPVAT - JUSTIÇA GRATUITA - LAUDO IML 

- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE. Estando 

comprovado o estado de miserabilidade alegado, possível a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. A Lei n. 11.945/2009 não exige a 

instrução da inicial de cobrança do seguro obrigatório com laudo do IML, 

não sendo documento indispensável à propositura da ação. Para o manejo 

da demanda, não é necessária a comprovação de diligência administrativa, 

porquanto o direito de ação é constitucionalmente garantido (Apelação 

Cível Nº 10105130077214001, 14ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

MG, Relator: Evangelista Castilho Duarte, Julgado em 04/09/2014). Por todo 

o exposto, REJEITO a preliminar. Ademais, não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes pontos 

controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez 

permanente; III) se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) 

se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no 

anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a realização da 

prova pericial. Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o Dr. ERNANI DA 

SILVA LARA NETO CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para 

designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários 

periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia devem ser 

suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, a parte demandada 

dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno 

o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as 

disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes 

prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003749-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO (EMBARGADO)

ROMEU PARIZOTTO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte embargante acerca da audiência designada na Comarca de 

Sinop - MT, para a data de 18/02/2020, às 13:30 horas. Sorriso, 

29/01/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003749-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO (EMBARGADO)

ROMEU PARIZOTTO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes acerca da audiência designada na Comarca de Sinop - 

MT, para a data de 18/02/2020, às 13:30 horas, para oitiva da 

testemunha.. Sorriso, 29/01/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005196-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ FELIX DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que, até a presente data, não houve qualquer 

manifestação das partes quanto a intimação de Id. 16285973. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000039-76.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA OAB - 397.789.321-15 

(REPRESENTANTE)

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELVANE PACHECO DE VARGAS (REQUERIDO)

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, ID 27924284, no valor de R$ 

509,00 (QUINHENTOS E NOVE REAIS), acessando o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. Sorriso, 

29/01/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000433-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES OAB - MT18032-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO JOSE ANTONIO PINESSO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000433-83.2020.8.11.0040. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004702-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. B. (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA ALMEIDA CARVALHO BRAGA (REQUERENTE)

E. G. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto 

tempestivamente, desta forma, impulsiono os presentes autos para intimar 

a parte apelada para apresentar suas contrarrazões recursais. Sorriso, 

29/01/2020 Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000031-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIRAS BOM SUCESSO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAIR ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES, E SERVIÇOS MÉDICOS DE 

URGÊNCIA LTDA (REU)

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL LIMA MARQUES OAB - RS46963 (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS OAB - RS28992 

(ADVOGADO(A))

 

1000031-41.2016.8.11.0040 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 Autora/Apelada para contrarrazoar o 

Recurso de Apelação, no prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001545-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001545-92.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MIRIAN COELHO SANTOS EXECUTADO: LEOMAR DOS 

SANTOS SILVA Vistos etc. INDEFIRO o pleito de id. 25925912, haja vista 

que não houve a perfectibilização da citação do executado até o presente 

momento. Desta feita, INTIME-SE a exequente para se manifestar sobre a 

certidão de id. 25606927, no prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, 

façam-me CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 202 de 691



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

Processo Número: 1004304-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. L. (REU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

tendo em vista a notícia do falecimento das partes autor e réu, para 

requerer o que entender de direito. Sorriso, 29/01/2020. Michelle Toscano 

de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006800-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADO VALDIANA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação apresentada pela parte requerida é 

tempestiva, desta forma, impulsiono os presentes autos para intimar a 

parte autora para apresentar, querendo, impugnar à contestação. Sorriso, 

29/01/2020 Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 13719 Nr: 804-94.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ HELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE CRISTINA SILVA TRABA SOUZA, JOSE 

CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do CPC.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47966 Nr: 4890-98.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR TRETER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - 

OAB:Defens. Pública

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via BACENJUD, DEFIRO a 

busca via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da 

Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo, DEFIRO à expedição de ofício às cooperativas não 

credenciadas conforme pugnado pela exequente.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52608 Nr: 2670-93.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER JOSÉ DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 INDEFIRO a expedição de ofício às instituições indicadas no petitório de 

fls. 140/141, haja vista que a busca via bacenjud também as alcança.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud e, DEFIRO a 

busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da 

Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138033 Nr: 9656-53.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, LUCIANO DA CAS, MARCELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do CPC.
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 Por outro lado, restando infrutífera e/ou insuficiente, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112232 Nr: 4162-47.2014.811.0040

 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): NAGILA VANESSA DA CONCEIÇÃO, MARIA 

DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do CPC.

 No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 127, no tocante a 

busca via Renajud.

 Por fim, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, 

do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de 

inclusão do nome/CPF dos devedores nos cadastros de inadimplentes 

(SPC e SERASA), devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção 

através do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113318 Nr: 5021-63.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

MALGARETE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do CPC.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115885 Nr: 7005-82.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO LOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do CPC.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116420 Nr: 7416-28.2014.811.0040

 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): CARINE ARIANE BERNO, NELSON EMIDIO 

CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do CPC.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud e, diante das 

inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 782, §3º ao 

5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO a inclusão do nome/CPF dos 

devedores nos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a 

Secretaria da Vara providenciar a inserção através do Sistema 

SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124008 Nr: 1838-50.2015.811.0040

 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): LAERCIO WITTE, ALBERTO WITTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do CPC.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 No mais, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, 

sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO a 

inclusão do nome/CPF/CNPJ dos devedores nos cadastros de 
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inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a Secretaria da Vara 

providenciar a inserção através do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107139 Nr: 10147-31.2013.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDSPO, ADFCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISTINADOS SANTOS 

KRIESER - OAB:23166, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - OAB:27315/O, 

LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, RENATA FERREIRA 

DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA FULBER - 

OAB:18.345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante da inércia do executado, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo, DEFIRO a inserção do nome/CPF do executado junto aos 

órgãos de negativação, devendo a Secretaria da Vara proceder através 

do Sistema SERASAJUD.

Por fim, EXTRAIA-SE a certidão para fins de protesto, conforme requerido, 

entregando-a a exequente, mediante traslado, com a respectiva intimação 

da executada de tal providência.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141269 Nr: 11246-65.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

TATU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA SOSNOWI DA SILVA - 

OAB:135678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão negativa do 

meirinho.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141873 Nr: 11549-79.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ANDERSON PIRES PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte EXECUTADA, via DJE, 

da penhora "on line" realizada via Bacenjud, com bloqueio positivo no valor 

de R$ 1.565,76 (um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e 

seis centavos ), para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168505 Nr: 2461-46.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO PIRES NEVES, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/MT, MOGLY ADAS COSTA - OAB:18.094 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7.950

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, por seus 

advogados, via DJE, acerca da manifestação do Administrador Judicial, 

juntada às fls. 153/154.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55734 Nr: 5951-57.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANA SPENASSATTO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381-O, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 Impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio PARCIAL no valor de R$ 680,57 e 99,71.

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar embargos/impugnação, nos termos do artigo 841/525, do 

NCPC, haja vista, a penhora realizada nos autos via bancen-jud, com 

bloqueio PARCIAL no valor de R$ 680,57 e 99,71.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60934 Nr: 4226-96.2010.811.0040

 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: LAURO MAIOLINO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FIGUEIREDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: william khalil - OAB:6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:172523/SP, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte executada da decisão de fls. 812 

e vº, tendo em vista que seu patrono não havia sido cadastrado:

Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença. No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 

quinze (15) dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados às fls. 811, 

sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do 

mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC. Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia 

de pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer 

aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo 

consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante 

(§2º, art. 523, CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, 

apresentada a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à 

penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido 

de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necess Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 26335 Nr: 890-60.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO BELTRAN DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - OAB:8578/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, certifique-se eventual decurso de prazo para manifestação 

do executado com relação à penhora efetivada em fls. 178.

No mais, em consulta ao Sistema RENAJUD se verifica a inexistência de 

veículos registrados em nome do executado (extrato anexo), restando 

prejudicado o pedido retro.

Sendo assim, defiro o pedido inserto no item “b” de fls. 201.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29721 Nr: 4151-33.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - 

DIV. CAMINHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON NOGUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, por seus 

advogados, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão negativa do 

meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39429 Nr: 2284-34.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA, EDIVANI PEREIRA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR SANTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, por seu 

advogado, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão negativa do 

meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45820 Nr: 2692-88.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAÚZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NASSIF, ELISANGELA 

PARZIANELLO NASSIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, CARLOS EDUARDO GONÇALVES DE ALMEIDA - 

OAB:76169, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, por seu 

advogado, via DJE, para manifestar-se acerca da impugnação juntada pela 

parte executada às fls. 297/299.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109500 Nr: 1839-69.2014.811.0040

 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: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FREITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB:11538, HEBER 

PEREIRA BASTOS - OAB:13698, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para fornecer o resumo/minuta da inicial, o qual é 

necessário para a viabilidade da citação/intimação por edital, no prazo de 

15 dias, para tanto, deverá encaminha-lo no e-mail sor.1vara@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101461 Nr: 4338-60.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALVES BARROS

 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, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - 

OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, LARISSA 

MARQUES BRANDÃO - OAB:19574, NATALIA HONOSTORIO DE 

REZENDE - OAB:13.714/MS, PRISCILA ZIADA CAMARGO - OAB:40.077, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, por 

seus advogados, via DJE, para requerer o que entender de direito, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125359 Nr: 2624-94.2015.811.0040

 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 CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALESSANDRO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/OAB/MT, 

LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA - 

OAB:14.833, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial 

de justiça de fl. 111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104575 Nr: 7642-67.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENECY BASTOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para fornecer o resumo/minuta da inicial, o qual é 

necessário para a viabilidade da citação/intimação por edital, no prazo de 

15 dias, para tanto, deverá encaminha-lo no e-mail sor.1vara@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106910 Nr: 9928-18.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 
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OAB:147.522/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, por seus 

advogados, via DJE, para manifestar-se no prazo de cinco dias - sobre a 

exceção de pré-executividade interposta pelo executado às fls. 126/127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118135 Nr: 8767-36.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DA COSTA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VERUSSA, LISIANE BORDIGNON 

VERUSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B, VINICIUS MENEGOL - OAB:RS0090661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para manifestar-se nos autos requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115302 Nr: 6588-32.2014.811.0040

 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: FRANCISCA FELIPE DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEROMILTON AUGUSTO DORNAS, JERONIMA 

DORNA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte exequente, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte executada, via DJE, para oferecer contrarrazões no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112709 Nr: 4539-18.2014.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON LUIZ BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE 

SORRISO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu, via DJE, para promover o andamento do feito, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2265 Nr: 236-93.1993.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIORINDO LUIZ DAL BEM, DORVALINA ANDERLE DAL 

BEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPACEL S/A COM. PARANAENSE DE 

CEREAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000511-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

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):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000511-19.2016.8.11.00400. Vistos etc. DEFIRO o requerimento 

de id. 26256425, assinalando prazo de 10 (dez) dias para que o Município 

de Sorriso/MT informe se os problemas narrados na inicial foram sanados. 

Aportando a resposta aos autos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004818-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004818-45.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial 

apresentada. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que 

poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no 

prazo legal, ciente 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. Deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação, sufragando o disposto no art. 

334, do CPC/15, haja vista o constante no Ofício Circular n. 

01/2017/CEJUSC. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002584-56.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MACARIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002584-56.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUCIANA MACARIO REU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Ante a manifestação 

de vontade das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 
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487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. CUSTAS e 

HONORÁRIOS conforme pactuado pelas partes. P.R.I.C. Certificado o 

TRÂNSITO EM JULGADO, e nada sendo requerido nos autos 

ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003740-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. O. S. (REQUERIDO)

 

1003740-79.2019.8.11.0040 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 Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 29 de janeiro de 2020 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000257-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR SCARAVELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

 

1000257-12.2017.8.11.0040 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 retirar, nesta 

Secretaria, o Termo de Redução de Bens à Penhora, para a devida 

averbação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000311-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME (REU)

VIVIANNY PRISCILLA ARCOS KRAUSE (REU)

 

1000311-12.2016.8.11.0040 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, BEM 

COMO PORTARIA CGJ 142, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça NA COMARCA DE NOVA 

UBIRATÃ/MT, 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, 29 de janeiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001103-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. (EXECUTADO)

S. L. (EXECUTADO)

 

1001103-92.2018.8.11.0040 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 a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005120-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. D. S. (REQUERENTE)

RENATA FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO OAB - MT24289/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKE DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

1005120-40.2019.8.11.0040 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 Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001610-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT17453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA MOTTA LAMEIRA (EXECUTADO)

 

1001610-19.2019.8.11.0040 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, 29 de janeiro de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48164 Nr: 5094-45.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JAIR BORGES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 48164

Vistos etc.,

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOSE CARLOS 

RORAIS em desfavor de PEDRO JAIR BORGES DA ROSA, todos 

qualificados nos autos.

 No curso da ação, foi determinada a intimação pessoal do exequente para 

impulsionar o feito, sob pena de extinção (fl. 147).

Todavia, a diligencia restou negativa (fls. 149-vº), ante a ausência de 
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localização do exequente no endereço indicado nos autos..

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte exequente.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

do valor da causa, ficando suspensa sua cobrança, caso a requerente 

seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 

3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, ___ de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57345 Nr: 1173-10.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU LUIZ BROCCO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:9.695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 DIAS 

ACERCA DO CALCULO, JUNTADO AOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212172 Nr: 5013-13.2019.811.0040

 AÇÃO: Habilitação->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): PAULO DOMINGOS DAGUETTI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, para recolher a guia de 

Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento nos 

autos, a fim de que sejam intimados todos os herdeiros, conforme a 

determinação judicial de fls.24, uma vez que o endereço constante nos 

autos, não é atendido pelos Correios.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 194624 Nr: 6648-63.2018.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

- OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 194624Vistos etc.,Trata-se de ação de pedido de providência 

para aplicação de medida de proteção ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em defesa dos interesses do adolescente A. S. S. 

(que encontra-se atualmente institucionalizado) e em desfavor de Rosinete 

da Silva Santos, todos devidamente qualificados nos autos.Às fls. 

254/264, o Ministério Público requereu a internação provisória do 

adolescente A. S. S. como forma de garantia da lei socioeducativa e 

manutenção da ordem pública, sob pena de pagamento de multa pessoal 

pelo secretário Municipal de Saúde e bloqueio de valores das contas do 

Município de Sorriso/MT. Vieram os autos conclusos.É O BREVE RELATO. 

DECIDO.Em que pese o caráter urgente do pedido de fls. 254/264, nota-se 

que esta ação versa sobre a aplicação de medidas protetivas, intentada 

pelo Ministério Público em desfavor da genitora do adolescente A. S. S., 

objetivando o acolhimento institucional do menor.Por conseguinte, a 

decretação de internação provisória, que é uma medida cautelar pessoal 

restritiva da liberdade do adolescente infrator, se dá nos processos de 

apuração de atos infracionais, quando do recebimento da representação, 

conforme disposto no art. 184, caput, do ECA. Ademais, referente aos 

fatos relacionados ao ato infracional análogo ao crime de roubo cometido, 

em tese, pelo adolescente A. S. S. e explanados pelo “Parquet” em seu 

relatório, denota-se que já foi oferecida representação para aplicação de 

medida socioeducativa nos autos de código 221084, tendo inclusive, sido 

recebida por este Juízo e na mesma oportunidade, decretada a internação 

provisória do adolescente. O referido processo aguarda a disponibilidade 

de vaga para a internação. Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o pedido 

Ministerial de fls. 254/264.Por todo exposto, dê-se VISTA dos autos ao 

Ministério Público para se manifestar, pugnando o que entender de direito. 

CUMPRA-SE com urgência, expedindo o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 2020DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54489 Nr: 4832-61.2009.811.0040

 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: DPDEDMG, EVB, TB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:27315/O, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8.196, LUIZ 

SERGIO ROSSI - OAB:10.089--A, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI 

- OAB:10914, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo: 54489

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de interdição proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL, no interesse de EDILES VEDOY BACK, em desfavor de 

THIAGO BACK, todos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, a parte autora noticiou o falecimento do interditando, 

com a juntada da certidão de óbito à fl.111, pugnado pela extinção da ação 

sem julgamento de mérito (fl. 110).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Com efeito, ante o caráter personalíssimo do direito discutido em juízo e o 

falecimento do interditando, a extinção da demanda é medida que se 

impõe.

Dessa forma, sem maiores delongas, DECLARO EXTINTO o vertente feito 

sem resolução do mérito, consoante inteligência do artigo 485, inciso IX, do 

CPC.

SEM CUSTAS.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

TRANSITADA EM JULGADO a presente sentença, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, ____ de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42699 Nr: 5498-33.2007.811.0040

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE 

- OAB:5123-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 
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GIMENEZ - OAB:6.014

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que sejam expedidos mandados de Intimação às duas 

Instituições Financeiras, como requer petitório de fls.159.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143942 Nr: 788-52.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, LUCIANO DA CAS, SOLANGE DOS SANTOS JOSÉ 

FERNANDES, ELIZANGELA BIAVA DA CAS, MARCELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para retirar nesta 

secretaria CERTIDÃO/Termo para averbação de penhora, condicionada à 

apresentação do recolhimento da guia de certidão.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 136117 Nr: 8544-49.2015.811.0040

 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 ALCI BEZERRA DE OLIVEIRA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOARES DOS SANTOS (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, SAULO AUGUSTO C. DA R. BANDEIRA BASTOS - 

OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 136117

Vistos etc.

Trata-se de ação de inventário, ajuizada por MAX VINICIUS DE OLIVEIRA 

DOS SANTOS e MAICON OLIVEIRA DOS SANTOS, em razão do 

falecimento de MARCOS SOARES DOS SANTOS (ESPÓLIO).

Foram apresentadas as primeiras declarações (fls. 64/65).

À fls. 100, apresentaram ultimas declarações, requerendo homologação e 

arquivamento.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha 

extrajudicial de fls. 100, relativa aos bens deixados pelo falecimento de 

MARCOS SOARES DOS SANTOS, atribuindo aos herdeiros os seus 

respectivos quinhões hereditários em todos os bens descritos nestes 

autos, o que faço com fundamento no artigo 654, do CPC, ressalvados 

erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

INTIME-SE a Fazenda Pública da sentença ora proferida, para os fins do 

artigo 659, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado a presente sentença homologatória, EXPEÇA-SE o 

formal de partilha, carta de adjudicação e/ou alvará(s), conforme 655 do 

CPC.

Após, nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

INTIMEM-SE e PUBLIQUE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso-MT, ____ de __________________ de 20_____.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 102810 Nr: 5767-62.2013.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO CRISTIAN XAVIER DA SILVA

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

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO EUSTÁQUIO PINTO 

SOARES - OAB:28.072, EULER DE MOURA SOARES FILHO - 

OAB:45.429, JACKSON FREIRE JARDIM SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ 

HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417-A, RITA ALCYONE SOARES NAVARRO 

- OAB:56.783

 Código: 102810

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE APOLICE DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT ajuizada por PABLO CRISTIAN XAVIER DA SILVA 

em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para dar andamento ao feito, a parte 

autora permaneceu inerte/omissa (fl.159), demonstrando desinteresse 

pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

requerente pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

do valor da causa, ficando suspensa sua cobrança, caso a requerente 

seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 

3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, ___ de _________________ de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 104112 Nr: 8443-80.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARDOSO DE ALMEIDA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

SÁFADI - OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233

 Código Apolo nº: 104112

Vistos, etc.

Considerando que entre a data do protocolo do pedido de dilação do prazo 

(fl. 146) e a presente data já se passaram mais de 180 (cento e oitenta 

dias) dias, resta prejudicada a análise do pedido, vez que não há novas 

justificativas para suspender o feito, razão pela qual indefiro o pedido de 

dilação.

INTIME-SE parte exequente para que, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, se 

manifeste requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Sorriso/MT, _____ de ___________________ de 20_____.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 110704 Nr: 2872-94.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENICE RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código Apolo nº: 110704

Vistos, etc.

Trata-se execução de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público 

Estadual, em face de Lenice Rodrigues do Nascimento (Lanchonete do 

Povão) pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

 Considerando o teor da manifestação do Ministério Público Estadual (fls. 

94/95), que pugna pela extinção do presente feito, tendo em vista a perda 

superveniente do interesse de agir.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Sem delongas desnecessárias, analisando o feito, verifico a falta de 

interesse processual, sendo que a extinção da ação sem resolução do 

mérito é medida que se impõe.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 3.º, inciso 

I, da Lei Estadual n.º 7.603/2.001 e art. 128, § 5.º, inciso II, da Constituição 

Federal.

Diante de falta de interesse recursal do Ministério Público, DOU POR 

TRANSITADA EM JULGADO esta sentença nesta data, de modo que 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, ____ de ___________________ de 20_____.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 111807 Nr: 551-53.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBITÉCNICA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍS ANTÔNIO BUCCO BRUM, SILVIANA 

PELEGRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 111807

Vistos, etc.

1. Considerando despacho de fls. 138 e a informação de fls. 141, 

determino a SUSPENSÃO do feito pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a 

qual se suspenderá a prescrição, conforme dispõe o artigo 921, inciso III, 

§1° do CPC.

 2. Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação pela parte exequente 

acerca da localização da parte devedora e/ou bens penhoráveis, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova 

intimação da parte exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a 

contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, 

CPC.

 3. Transcorrido o prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição 

intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR). 

Após, façam-me os autos conclusos, conforme §5º do referido dispositivo 

legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

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.: 112145 Nr: 4093-15.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4093-15.2014.811.0040

Código Apolo nº: 112145

Vistos, etc.,

Considerando a informação de que o crédito ora executado foi cedido a 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, restando a 

referida cessão devidamente comprovada pelos documentos juntados aos 

autos às fls. 89-Vº, DEFIRO o pedido de substituição processual do polo 

ativo da demanda.

Por todo exposto:

1. PROCEDA a substituição processual do polo ativo da demanda, com as 

respectivas anotações na capa do processo do praxe, conforme 

documentos juntados às fls. 89-vº;

2. Após, INTIME-SE a parte exequente para que requeira o que entender 

de direito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso-MT, ____de ______________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 124439 Nr: 2056-78.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, MLDSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo 124439

Vistos etc.,

Trata-se de ação de execução de alimentos, ajuizada pela Defensoria 

Pública, em favor de L.S.S., representado pela genitora MARIA LUSINETE 

DE SALES E SILVA em face de DANIEL SANTOS SOUSA.

Às fls. 35 a parte autora manifestou pela desistência da presente ação, 

com o julgamento sem resolução do mérito.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em visa o pedido expresso da parte autora, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação, e por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil/2015.

Custas pela parte autora, contudo, suspendo a exigibilidade pelo prazo 

legal. (art. 90 e art. 98, §3°, ambos do CPC).

Sem honorários advocatícios, uma vez que não houve contraditório.

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, por ausência de interesse recursal, 

desnecessária a intimação das partes.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, ____ de __________________ de 20_____.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 80179 Nr: 5523-41.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO GUISSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MEINERZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Código: 80179

Vistos etc.,

INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito trazendo a memória 

atualizada do débito, conforme determinado (fls. 222), NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS.

 Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

para dar andamento ao feito, sob pena de extinção da execução.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

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.: 94158 Nr: 5842-38.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO IBANNES FERNANDES, 

DUNKERBUGAT CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVI DIAS MARQUES - OAB:5828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 94158

Vistos etc.,

Trata-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR 

SOLVENTE proposta por ROBERTO CARLOS SCATAMBULI, em face de 

MAGNO IBANNES FERNANDES e DUNKERBUGAT CORRETORA E 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA, todos qualificados nos autos.

 À fl. 65, foi determinada a intimação parte exequente para se manifestar.

Conforme certidão de fl.66 e AR de fls. 67-vº, a parte exequente não foi 

encontrada no endereço informado.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da ação, uma vez que, se mudou sem comunicar 

previamente o juízo (fl.67-vº) e sem dar o efetivo andamento ao processo. 

O que não se pode aceitar, pois é dever das partes de manter atualizado o 

endereço informado na petição inicial, conforme dispõe o parágrafo único, 

artigo 274/CPC.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte autora.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa sua cobrança, caso a exequente seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, ___ de ________________ de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 98723 Nr: 1301-25.2013.811.0040

 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: RAIMUNDO DOMINGOS DE JESUS, VS COMERCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

RAIMUNDO DOMINGOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para o fim de CONDENAR a 

empresa reclamada VS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA:a)A restituição do 

valor de R$ 18.846,00 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e seis reais), 

com juros de 1% ao mês, devidos a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC, a partir do desembolso. b)CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data, além 

da incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.Por 

outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional apresentado 

pela parte requerida.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.Nos termos do art. 85, §2º do NCPC, condeno a 

requerida no pagamento das custas (ação principal e reconvenção), 

demais despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre do valor da condenação.Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de 

praxe.Havendo apelação, oportunize-se a apresentação de 

contrarrazões, após remeta-se os autos ao E. TJ, na forma do art. 1.010 

do NCPC.Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

ARQUIVE-SE.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso-MT, 

____de janeiro de 2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55945 Nr: 44-67.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO NAVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 44-67.2010.811.0040

 Código n°: 55945

Vistos, etc.

Inobstante o pedido do exequente (fls. 136/137), verifico que não existe 

avaliação do imóvel penhorado nos autos, desse modo, DETERMINO ao 

Senhor Oficial de Justiça que realize avaliação do imóvel penhorado às fls. 

128/132, juntado o laudo nestes autos, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.

Com a juntada da avaliação pelo Oficial de Justiça MANIFESTEM-SE as 

partes em 05 (cinco) dias.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos matrícula 

atualizada do imóvel, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso-MT, ____ de ____________________ de 20_____.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48467 Nr: 5474-68.2008.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEUSA FREDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:27315/O, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 48467

Vistos etc.,

Considerando certidão de fls. 104, INDEFIRO o pedido de fls. 106, de modo 

que INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, determino a SUSPENSÃO do feito pelo 

PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a prescrição, 

conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC.

 Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação pela parte exequente 

acerca da localização da parte devedora e/ou bens penhoráveis, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova 

intimação da parte exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a 

contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, 

CPC.

 Transcorrido o prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição 

intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR).

 Após, façam-me os autos conclusos, conforme §5º do referido 

dispositivo legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, _____ de janeiro de 2020.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 46492 Nr: 3426-39.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ DAL MOLIN, EVANDRA DAL 

MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Código Apolo nº: 46492

Vistos etc.

PROCEDA-SE a intimação do executado acerca da penhora realizada às 

fls. 278, via DJE, na pessoa de seu advogado, constituído à fl. 22/23, para 

se manifestar em 05 (cinco) dias.

No caso de haver impugnação à penhora, voltem os autos conclusos.

INTIMEM-SE os representantes legais da empresa para que, no prazo de 

90 (noventa) dias, apresentem balanço especial, ofereçam as cotas dos 

demais sócios ou promovam à liquidação destas, depositando-se o valor 

apurado em juízo, tudo na forma do art. 861 do NCPC.

Decorrido o prazo, sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente para 

se manifestar em 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, ____ de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47305 Nr: 4237-96.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI, ADRIANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, MAURO MACIESKI GONÇALVES, MARISIAN 

APARECIDA GUIMARÃES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almar Busnello - OAB:12213, 

ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SILAS 

DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO 

- OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:644/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte Embargante para que, conforme 

a decisão de fls.742, recolha os outros 50% (cinquenta por cento) do 

valor de honorários periciais, uma vez que consta na decisão a 

determinação de o embargante pagar o valor dos honorários periciais, 

ficando consignado, desde já, que uma vez depositado referido importe, 

50% (cinquenta por cento) será desde logo liberado para os inícios dos 

trabalhos periciais, sendo que o remanescente será liberado logo após 

protocolo nos autos do relatório final.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5590 Nr: 1112-38.1999.811.0040

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA DE ARRUDA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, Gislaine Crispim de Farias Cruz - 

OAB:16988, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de fl129, razão pela qual, DETERMINO:

1. Proceda a consulta ao sistema INFOJUD, RENAJUD requisitando o atual 

endereço do executado.

 2. Aportando aos autos endereço diverso, CITE-SE o executado para 

efetuar o pagamento do débito.

 3. Sendo infrutífero, INTIME-SE a parte exequente para dar andamento ao 

feito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 4. Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte 

exequente para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, dar o efetivo andamento 

ao feito, sob pena de extinção da ação.

 5. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 6. ÁS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ___ de ___________ de 2020.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002739-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OELITOM MENEZES (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID.26645814. 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005839-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID. 26676369. 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002453-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID. 24043069. 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1002528-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAIR DE ALMEIDA (EXECUTADO)

NEIVA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

CLEBER DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID. 27615084. 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002897-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA HOFFMANN DA SILVA (REU)

SONIA BORGES COMERCIO - ME (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, 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’ 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004400-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT7170-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON BIANCHI (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID. 27292728 . 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004400-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT7170-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON BIANCHI (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID. 26660438 . 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005837-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID. 26882912. 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001946-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO 

DO ESTADO DE RONDONIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOTINO OAB - SP305896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ADRIANO CRUZ LIMA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID. 24938141 . 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000680-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ADRIANO SCHMITT (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID. 20132266. 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006634-28.2019.8.11.0040

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)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID. 27296204. 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 
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página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006258-42.2019.8.11.0040

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:

IRACEMA MARTINAZZO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID.26292988. 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000699-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENOFA DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU DOS SANTOS FRANCO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID. 20198175. 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004955-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID. 18656930. 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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007964-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GSF TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios com a observação "desconhecido". Destaco, ainda, que 

caso a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento da diligência. 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.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002264-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS COSTA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO MAGALHAES GONCALVES OAB - SC8271 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

E. O. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se acerca do Estudo psicossocial 

realizado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001265-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE LOPES DE ABREU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT23391/O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA GOMES DA SILVA OAB - MT23208/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001265-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

SEBASTIAO CARLOS REQUERIDO: MARLENE LOPES DE ABREU Vistos 

etc., Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso movida por SEBASTIÃO 

CALOS em face MARLENE LOPES DE ABREU, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte 

requerida e designada audiência de conciliação. A requerida apresentou 

contestação e reconvenção (Id .14030815), pugnando pela concessão de 

tutela provisória de urgência consistente na obrigação do 

autor/reconvindo em pagar pensão alimentícia “ad aeternum” à 

requerida/reconvinte no valor correspondente a 02 (dois) salários 

mínimos. No Id 18117836 foi certificado o decurso do prazo sem o autor se 

manifestar acerca da contestação e reconvenção apresentadas. Em 

manifestação de fls. 18025671 a requerida/reconvinte reitera o pedido de 

tutela de urgência e pugna pela decretação da revelia do requerido em 

relação aos pedidos formulados na reconvenção. Em despacho de Id 

18444844 foi determinada a intimação das partes para especificação de 

provas. As partes manifestaram nos Ids 18937863 e 19184180 pugnando 

pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal. É O 

RELATÓRIO. PASSO A SANEAR O FEITO. Inicialmente, passo à análise do 

pedido de tutela de urgência pleiteado em sede de reconvenção. Pois bem. 

Analisando toda documentação juntada em reconvenção, notadamente o 

documento de identidade e laudos/receituários médicos de Ids 14030908 

(pág. 2), 14030932 e 14030939, que comprovam que a 

requerida/reconvinte é idosa e possui lesão incapacitante em sua coluna, 

necessitando de medicamento de uso contínuo, além de fisioterapia, 

entendo necessária a fixação de alimentos provisórios, de caráter 

provisório, em seu favor, ainda mais considerando que o autor/reconvinte 

sequer contestou a reconvenção apresentada (Id 18117836), sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 311, IV, do CPC (tutela de 

evidência). A propósito: “O fim de uma relação amorosa deve estimular a 

independência de vidas e não, ao contrário, o ócio, pois não constitui 

garantia material perpétua. O dever de prestar alimentos entre 

ex-cônjuges ou companheiros é regra excepcional que desafia 
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interpretação restritiva, ressalvadas as peculiaridades do caso concreto, 

tais como a impossibilidade de o beneficiário laborar ou eventual 

acometimento de doença invalidante” -Ministro Villas Boas Cueva - 3ª 

Turma do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, ausentes elementos 

concretos quanto à real capacidade financeira do autor/reconvinte em 

arcar com o valor da pensão alimentícia pleiteado, entendo por bem, neste 

juízo sumário, fixar os alimentos em ½ (meio) salário mínimo mensal, 

contados da intimação da presente decisão. Diante disto, DEFIRO o pedido 

liminar e FIXO em favor da autora o valor correspondente a ½ (meio) 

salário mínimo mensal a título de alimentos provisórios, devidos a partir da 

intimação do autor/reconvindo da presente decisão. Posto isto, passo ao 

saneamento do feito.. Levando em consideração os pedidos iniciais e 

reconvencionais, fixo como pontos controvertidos: a) a data de início da 

união estável alegada; b) o patrimônio a partilhar; c) a prática de danos 

materiais e morais passíveis de indenização em favor da 

requerida/reconvinte; e d) o direito à alimentos compensatórios devidos à 

autora/reconvinte. Oportunizo a manifestação das partes, para querendo, 

exercer seu direito nos termos do artigo 357, § 1º e 2º, do Código de 

Processo Civil. DEFIRO a realização da prova testemunhal, bem como 

depoimento pessoal. t Desde já, DESIGNO audiência instrução e julgamento 

para o dia 15 de maio de 2020, às 13h30min. Consigno que deverá 

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 prevista no §4º, do artigo 455, CPC. 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. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002846-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATILANIO ALBINO DA SILVA (AUTOR(A))

ROSILENE MOURA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA OAB - RS28753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANTE GAZOLI CONSELVAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002846-06.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ATILANIO ALBINO DA SILVA, ROSILENE MOURA DE LIMA REU: DANTE 

GAZOLI CONSELVAN TERMO DE AUDIÊNCIA Processo nº: 

1002846-06.2019.8.11.0040 Data: 21-01-2020 Início: 15h30min Local: Sala 

de audiência Comarca de Sorriso/MT Término: 17h53min Ato Processual 

Audiência de Justificação Prévia art. 562, do CPC. Juíza: Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Requerente ATILÂNIO ALBINO DA SILVA e ROSILENE 

MOURA DE LIMA Requerido DANTE GAZOLI CONSELVAN OCORRÊNCIAS: 

Aberta a audiência presidida pela MM. Juíza de Direito Dr.ª Daiene Vaz 

Carvalho Goulart, constatou-se a presença da parte autora ATILÂNIO 

ALBINO DA SILVA e ROSILENE MOURA DE LIMA, acompanhado de 

seu(ua, s) advogado(a) Julio César da Silva, OAB/RS 28.753, presente a 

parte requerida DANTE GAZOLI CONSELVAN, neste ato representado por 

seu procurador MARCEL LUIZ DE MESQUITA, acompanhados de seu(ua, 

s) advogado(a) Mogly Adas Costa, OAB/MT 18.094, todos esclarecidos, 

cientes e de acordo com as regras de utilização, publicidade, segurança e 

conservação do registro audiovisual para coleta da prova oral, 

manifestação das partes e decisões judiciais proferidas nesta oralidade, 

conforme art. 95 da CNGC c.c § 5º do art. 367 do CPC/15. Aberta a 

audiência verificou-se a presença das partes e de seus advogados: 1- 

Pelo autor foi protestado que não há prejuízo ao contraditório e a ampla 

defesa, o protocolo das testemunha em sigilo. 2- Pelo requerido foi 

protestado a impossibilidade de inquirir as testemunhas. 3- A magistrada 

explicou as partes que a audiência de justificação é produção de prova do 

autor, sendo que o requerido é citado para ser oportunizada a contradita 

das testemunhas, uma vez que não se trata de audiência de instrução. 

DELIBERAÇÃO: Após deliberação das Partes, a MM. Juíza proferiu a 

seguinte decisão: “Vistos etc., O advogado do requerido suscitou uma 

questão de ordem, uma vez que haveria cerceamento de defesa, pois o 

rol de testemunha foi juntado de forma sigilosa, o que teria inviabilizado a 

investigação para eventual contradita. Verifico que, realmente a petição de 

id. n.°: 26150826, foi protocolizada de forma sigilosa, inviabilizando a 

contradita. Contudo entendo por bem ouvir as testemunhas como 

informante do Juízo. Ademais, nos termos do art. 357, § 7º do CPC, c.c 

566 do CPC, limito a oitiva dos informantes a dois. No mais, mantenha-se 

os autos em gabinete para a prolação de decisão acerca da liminar. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se” Nada mais havendo a constar, a MM. 

Juíza determinou que às 15h37min encerrasse o presente termo, que 

depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Bruno 

Vinicius Peres, Estagiário de Gabinete, digitei o presente termo. 

Sorriso-MT, 21 de Janeiro de 2020 Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza De 

Direito ATILÂNIO ALBINO DA SILVA Parte autora ROSILENE MOURA DE 

LIMA Parte autora MARCEL LUIZ DE MESQUITA Parte requerida Julio César 

da Silva OAB/RS 28.753 Mogly Adas Costa OAB/MT 18.094

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002567-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELTA SERVICE CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA GROFF OAB - MT21988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002567-54.2018.8.11.0040 Requerente: 

Delta Service Construções Elétricas EIRELI Requerido: Município de 

Sorriso/MT VISTOS ETC, Delta Service Construções Elétricas EIRELI 

ajuizou a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débitos” em face 

do Município de Sorriso/MT, almejando inicialmente a concessão da 

gratuidade da justiça, ao argumento de estar incapacitada financeiramente 

para recolher as custas judiciais. Instruiu a inicial com documentos. É o 

necessário. Decido. A pretensão da autora é manifestamente impertinente. 

Isso porque, não visualizo os requisitos necessários à concessão do 

benefício pleiteado, tendo em vista inexistir o mínimo de indício de que a 

pessoa jurídica postulante esteja em situação de incapacidade financeira 

que lhe impeça de recolher as custas iniciais do processo. Nesse 

diapasão, as quantias narradas na peça de ingresso a título de contratos 

de prestação de seus serviços entabulados entre a postulante e os 

Loteamentos Bell Valle e Monte Líbano, cuja soma ultrapassa R$ 

1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais), somados ainda aos mais de R$ 

210.000,00 (duzentos e dez mil reais) pagos tão somente em tributos à 

Fazenda Estadual, isso só entre 2017/2018, por si só, revelam não se 

tratar de empresa em estado de incapacidade financeira a justificar a 

concessão da benesse postulada na inicial. Ademais, é cediço que o 

pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela pessoa 

jurídica de direito privado requer a juntada de prova robusta e detalhada 

da incapacidade financeira da postulante, circunstância, todavia, não 

identificada nos autos. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já pacificou 

o tema, verbis: “O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito 

privado deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva 

insuficiência de recursos. Precedentes.” (STF – AI 673934 AgR, Rel. Min. 

Ellen Gracie, 2ª T., j. 23/06/09, DJe-148 06/08/09). No mesmo sentido: Rcl 

1905 ED-AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 

15/08/2002, RE 192715 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda 

Turma, julgado em 21/11/2006. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso mantém idêntico posicionamento: “PESSOA JURÍDICA - 

JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE POBREZA E MISERABILIDADE - CRITÉRIO OBJETIVO FIXADO PELO 

MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA. Incumbe ao juiz no uso de suas 

atribuições administrativas, fixar parâmetros para a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, com o fim de se evitar sua utilização 

inadequada e abusiva, por quem em verdade não necessita. Para a 

pessoa jurídica receber os benefícios da justiça gratuita, deve apresentar 

prova real de sua incapacidade de pagar as custas do processo.” (TJMT – 
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5ª Câm. Cível – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – julgado em 

23/06/2010). Portanto, em vista da ausência de elementos suficientes que 

permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do 

benefício almejado pela autora, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Ante 

o exposto, intime-se a empresa requerente, na pessoa de seu advogado 

(a) para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, COMPROVAR O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO, sob pena de 

certificação pela Secretaria da 4ª Vara desta comarca e posterior 

remessa dos autos ao gabinete para extinção do feito e arquivamento 

definitivo (§1°, art. 456, da C.N.G.C). Escoado o prazo, certifique-se. 

Havendo o recolhimento das custas processuais, cite-se o requerido para, 

querendo, no prazo legal, contestar a demanda, observado, contudo, o 

disposto no art. 183 do Código de Processo Civil. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 17 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007640-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREY MAURICIO WATANABE - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007640-07.2018.8.11.0040. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANDREY MAURICIO WATANABE - EPP, 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Indenizatória” 

ajuizada D’MARY FASHION em desfavor de DROGARIA NEBRASCA 24H 

EIRELI e PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O requerente pleiteou a desistência da ação com a 

extinção do feito (ref. 22786132). É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência 

da ação, por corolário, a extinção do feio. Assim sendo, com fundamento 

no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, que preconiza: “o juiz 

não resolverá o mérito quando: inciso VIII – homologar a desistência da 

ação”, o acolhimento do pedido é a medida que se impõe. Ante o exposto, 

com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

o pedido de desistência da ação por parte do requerente, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com baixas na distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso–MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005038-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORNELY CARLOS BEDIN (REQUERENTE)

LACI MARIA DAL BEM (REQUERENTE)

WILLIAN PAULO MARTELLI (REQUERENTE)

LEANDRO FORMENTINI (REQUERENTE)

RENAN ANTONIO CANOSSA (REQUERENTE)

JONAS ZONTA (REQUERENTE)

VITOR AUGUSTO CELLA (REQUERENTE)

EDUARDA DAL BEM GUERRA (REQUERENTE)

ZELINDO DE VARGAS (REQUERENTE)

VILSON VIGOLO (REQUERENTE)

BELMIRO BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA BEDIN OAB - MT24264/O (ADVOGADO(A))

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005038-09.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: DORNELY CARLOS BEDIN, LACI MARIA DAL BEM, WILLIAN 

PAULO MARTELLI, LEANDRO FORMENTINI, RENAN ANTONIO CANOSSA, 

JONAS ZONTA, VITOR AUGUSTO CELLA, EDUARDA DAL BEM GUERRA, 

ZELINDO DE VARGAS, VILSON VIGOLO, BELMIRO BEDIN REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS ETC, Na 

presente audiência as partes compuseram acordo nos seguintes termos: 

i) o Município requerido se compromete a confeccionar estudo para 

instalação de redutores de velocidade, na Avenida Blumenau no trecho 

que compreende o espaço entre a Avenida Mario Raiter e Avenida 

Natalino João Brescansin no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar 

do retorno do expediente municipal, dia 20 de janeiro de 2020; ii) os 

autores abrem mão do pedido de indenização de danos morais; iii) com 

relação a proibição de estacionamento na Avenida Blumenau, as partes 

ajustam o seguinte horário permitido das 6h00min às 22h00min, em toda a 

extensão da canteiro central (lado esquerdo) da Avenida Blumenau. 

Considerando a plena viabilidade e legalidade do presente acordo, 

HOMOLOGO a composição firmada entre os litigantes para que produza 

os efeitos jurídicos e legais, por conseqüência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso III, 

alínea "b" do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000315-10.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON LUIS PREDIGER (REQUERENTE)

MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER (REQUERENTE)

ARI PAULO GELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

Processo PJe n° 1000315-10.2020.8.11.0040 Requerentes: Celson Luis 

Prediger e Outros Requerido: Estado de Mato Grosso VISTOS ETC, Antes 

de apreciar os pedidos iniciais formulados pelos requerentes, observo 

irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. Almejam os autores a 

declaração de inexigibilidade dos créditos tributários oriundas das CDA`s 

nºs 2017221606, 20128139 e 20127903, ofertando à causa o valor de R$ 

140.102,86 (cento e quarenta mil, cento e dois reais e oitenta e seis 

centavos), que, no entanto, não compreende o proveito econômico 

pretendido na demanda, conforme se extrai dos valores atualizados da 

CDA`s e espelhos dos débitos acostados à peça de ingresso. Dispõe o 

inciso II, do art. 292 do CPC, verbis: “Art. 292. O valor da causa constará 

da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por 

objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, 

a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida; (...)” Sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. O valor da causa, em respeito ao 

quanto disposto no art. 291 do CPC, deve corresponder ao proveito 

econômico almejado. Na hipótese dos autos, a autora formulou pedido 

cominatório (obrigação de fazer), consistente na execução de obra 

pública e indenizatório (danos morais) de forma que o seu proveito 

econômico direto será o montante pleiteado a título de indenização por 

danos morais. Inteligência do art. 292, do CPC. Decisão mantida. Recurso 

conhecido e não provido.” (TJ-SP - AI: 21954966920198260000 SP 

2195496-69.2019.8.26.0000, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 

24/09/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/09/2019). 

Com efeito, a adequação do valor da causa é medida que se impõe na 

espécie. Noutra banda, observo que os autores acostaram aos autos a 

Certidão Conjunta de Pendências Tributárias e não Tributárias junto à 

SEFAZ e à PGE do Estado de Mato Grosso tão somente em nome de 

Celson Luis Prediger (id. 28254174), devendo, portanto, providenciarem a 

juntada da mesma certidão em relação aos demais requerentes. Pelo 

exposto, intimem-se os autores na pessoa de seu advogado (a) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial e RETIFICAR o valor da 

causa (art. 292, incisos II, do CPC) e, em igual prazo, comprovAR o 

recolhimento das DIFERENÇAS DAS custas de distribuição, bem como, 

acostar aos autos as Certidões Conjuntas de Pendências Tributárias e não 

Tributárias junto à SEFAZ e à PGE do Estado de Mato Grosso em nome 

dos demais requerentes, sob pena de extinção (art. 321, do CPC). Nada 

postulado, certifique-se. Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 28 de janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 217 de 691



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000233-76.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/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: 1000233-76.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Maria Aparecida Gomes da Silva 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 

o trabalho, tendo em vista que foi diagnosticada com “Síndrome do Túnel 

do Carpo e Tendinite Calcarea”. Narra que 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 

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 incapacitada 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 13h00min 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 o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, 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 
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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, 28 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000243-23.2020.8.11.0040. AUTOR: 

MARCELINA PEREIRA PINTO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, Marcelina Pereira Pinta 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 

o trabalho em virtude do diagnóstico de “osteonecrose do fêmur esquerdo, 

dores articulares, outros transtornos articulares, outras artroses, outros 

transtornos dos tecidos moles, outras deformidades adquiridas dos 

membros, não classificados em outra parte e coxartrose esquerda (CID 10 

M87 / M25.5 / M25 / M19 / M87.9 / M21 / M79)”. Narra que recebeu 

auxílio-doença de 12/09/2013 a 08/06/2019, quando o benefício foi 

indevidamente cessado 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, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de ainda estar incapacitada 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 13h10min 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 o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 
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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, 28 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000307-33.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADEMAR AUGUSTO FERREIRA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Ademar Augusto 

Ferreira ajuíza “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 em virtude do diagnóstico de 

“CID 10 - S52 Fratura do antebraço; S52.9 Fratura do antebraço, parte não 

especificada S53 Luxação, entorse e distensão das articulações e dos 

ligamentos do cotovelo; fratura + lesão de tendões extensores de punho 

esquerdo, desenvolveu distorcia simpático reflexa”, e por este motivo 

recebeu auxílio-doença. Narra que requereu a prorrogação do benefício 

administrativamente, contudo, o pedido foi negado pela autarquia 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.” 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, o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de ainda 

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 
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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 13h20min 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 o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, 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, 28 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000318-62.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

DERLI FATIMA JANTSCH REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Derli Fátima Jantsch Barretos 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 a concessão do benefício auxílio-doença. Aduz 

que é segurada da Previdência Social e se encontra em tratamento de 

carcinoma mamário (CID 10-C50.9), além de ter sofrido fratura em membro 

superior, e, em razão de seu quadro de saúde se encontra totalmente 

incapacitada para exercer qualquer atividade laborativa. Relata que 

recebeu auxílio-doença até 16/07/2019 (NB 615.986.069-4), contudo, a 

última solicitação de prorrogação do benefício foi negada pela autarquia ao 

fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. Requer a 

concessão da gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o 

necessário. Decido. 1. 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 
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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. Da tutela de urgência. A pretensão inaugural 

prospera. O pedido de tutela urgência em caráter liminar está amparado 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, concluo 

pela presença do referido pressuposto, na medida em que é plenamente 

plausível a alegação da autora quanto ao estado de incapacidade, 

conforme conta dos laudos médicos e demais documentos acostados à 

inicial, circunstância que neste momento demonstra no mínimo a 

impossibilidade da autora exercer qualquer atividade laborativa até o 

restabelecimento de sua saúde. Noutro giro, a segunda condição para o 

deferimento da tutela de urgência – perigo de dano – é indiscutível nos 

autos por se tratar de pessoa em estado de saúde debilitado, estando a 

concessão do benefício em consonância com um dos fundamentos do 

estado democrático de direito, a dignidade da pessoa humana. Conforme 

os documentos carreados aos autos, em especial os laudos e exames 

médicos, verifico que a requerente foi diagnosticada com neoplasia 

maligna da mama (CID 10-C50.9) no ano de 2016 e se encontra em 

tratamento até o momento, conforme relatório elaborado pelo médico 

Gabriel Zanardo - CRM 5968 -, estando impossibilitada de exercer as suas 

atividades habituais. Tais circunstâncias justificam, a priori, a concessão 

do benefício de auxílio-doença nesta fase inicial do processo, para manter 

as condições mínimas de subsistência da segurada e assegurar 

tratamento médico prescrito. Ante o exposto, DEFERO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida pelo requerente, nos termos do art. 300 do CPC, e, 

de consequência, DETERMINO ao INSS que implante o pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença em favor da segurada PELO 

PERÍODO DE 12 MESES (art. 60, § 8º, da Lei 8.213/91), 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. 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 13h50min 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 o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, 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, 28 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000332-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO KOVALESKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000332-46.2020.8.11.0040. AUTOR: 

DIONISIO KOVALESKI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL VISTOS ETC, Dionisio Kovaleski 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 filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para o 

trabalho, em virtude do diagnóstico de “dorsalgia, outros transtornos de 
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discos intervertebrais, convalescença, outras deformidades adquiridas 

dos membros, outras mononeuropatias, extrassístoles ventriculares e 

síndrome do pânico”. Narra que em razão de seu quadro de saúde gozou 

do benefício de auxílio-doença (NB 6180698698) de 10/03/2017 a 

31/10/2019, o qual foi cessado no mesmo dia da perícia de reabilitação 

profissional, 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 14h00min 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 

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 
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(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, 29 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000333-31.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VERISSIMO DOS SANTOS (AUTOR)

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000333-31.2020.8.11.0040. AUTOR: JOSE 

VERISSIMO DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, José Veríssimo dos Santos ajuíza “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 filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para o 

trabalho em virtude do diagnóstico de “cervicalgia (M-54.2), dorsopatias 

(M-53), lumbago com ciática (M-54.4), artrose (M-19), transtorno de discos 

intervertebrais (M-51) e mononeuropatias (G58)”, e por este motivo 

recebeu auxílio-doença. Narra que requereu a concessão do benefício 

administrativamente, contudo, o pedido foi negado pela autarquia 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.” 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 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de ainda 

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 14h10min 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 o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, 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 
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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, 29 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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Processo Número: 1000350-67.2020.8.11.0040
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ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000350-67.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADEMIR MELQUIADES PEIXOTO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Ademir Melquiades Peixoto 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 de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença. Alega que é filiado da Previdência Social e se encontra 

incapacitado para o trabalho, em virtude de acidente de trânsito ocorrido 

no ano de 2017, que ocasionou fratura na perna direita, sendo submetido 

a procedimento cirúrgico para colocação de placa e parafusos. No 

entanto, ficou com sequelas no joelho que comprometem a sua função. 

Narra que em razão de seu quadro de saúde gozou do benefício de 

auxílio-doença (NB 6181374063) de 03/04/2017 a 31/10/2017, o qual foi 

cessado 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 de aposentadoria por invalidez ou benefício 

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 

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. No caso dos 

autos, os documentos médicos acostados pelo autor se referem ao 

acidente ocorrido no ano de 2017, não havendo exames atuais que 

atestem a sua incapacidade. Ademais, vários prontuários médicos dizem 

respeito à uma cirurgia de colecistectomia que o autor foi submetido no 

ano de 2018 e que não foi objeto da exordial. 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 
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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 14h20min 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 

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, 29 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000332-46.2020.8.11.0040. AUTOR: 

DIONISIO KOVALESKI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL VISTOS ETC, Dionisio Kovaleski 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 filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para o 

trabalho, em virtude do diagnóstico de “dorsalgia, outros transtornos de 

discos intervertebrais, convalescença, outras deformidades adquiridas 

dos membros, outras mononeuropatias, extrassístoles ventriculares e 

síndrome do pânico”. Narra que em razão de seu quadro de saúde gozou 

do benefício de auxílio-doença (NB 6180698698) de 10/03/2017 a 

31/10/2019, o qual foi cessado no mesmo dia da perícia de reabilitação 

profissional, 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 
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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 14h00min 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 

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, 29 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000333-31.2020.8.11.0040. AUTOR: JOSE 

VERISSIMO DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, José Veríssimo dos Santos ajuíza “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 filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para o 

trabalho em virtude do diagnóstico de “cervicalgia (M-54.2), dorsopatias 

(M-53), lumbago com ciática (M-54.4), artrose (M-19), transtorno de discos 

intervertebrais (M-51) e mononeuropatias (G58)”, e por este motivo 

recebeu auxílio-doença. Narra que requereu a concessão do benefício 

administrativamente, contudo, o pedido foi negado pela autarquia 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 
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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.” 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 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de ainda 

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 14h10min 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 o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, 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, 29 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000350-67.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADEMIR MELQUIADES PEIXOTO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Ademir Melquiades Peixoto 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 de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença. Alega que é filiado da Previdência Social e se encontra 

incapacitado para o trabalho, em virtude de acidente de trânsito ocorrido 

no ano de 2017, que ocasionou fratura na perna direita, sendo submetido 

a procedimento cirúrgico para colocação de placa e parafusos. No 

entanto, ficou com sequelas no joelho que comprometem a sua função. 

Narra que em razão de seu quadro de saúde gozou do benefício de 

auxílio-doença (NB 6181374063) de 03/04/2017 a 31/10/2017, o qual foi 

cessado 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 de aposentadoria por invalidez ou benefício 

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 

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. No caso dos 

autos, os documentos médicos acostados pelo autor se referem ao 

acidente ocorrido no ano de 2017, não havendo exames atuais que 

atestem a sua incapacidade. Ademais, vários prontuários médicos dizem 

respeito à uma cirurgia de colecistectomia que o autor foi submetido no 

ano de 2018 e que não foi objeto da exordial. 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 14h20min 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 
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(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, 29 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005213-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005213-03.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A VISTOS ETC, Trata-se de 

Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Sorriso em face de Dismobrás 

importação, exportação e distribuição de móveis e eletrodomésticos S/A, 

qualificados nos autos. O devedor ofereceu à penhora bem móvel – 

escada rolante – no valor de R$ 118.004,18 (cento e dezoito mil, quatro 

reais e dezoito centavos) (ref. 20754275). Manifestação da parte 

exequente pela rejeição do bem ofertado à penhora por não ser bem de 

interesse do ente público, além de haver dúvida quanto à conservação do 

bem, que segundo a nota fiscal que acompanha o pleito, foi adquirida no 

ano de 2014 (ref. 22556357). Decido. A rejeição do bem oferecido à 

penhora é medida que se impõe. Ainda que a execução deva ser 

processada da forma menos gravosa para o executado (art. 805, do 

CPC), também figuram como princípios do processo executivo que a 

penhora se realize no interesse do credor e que dela emane resultado 

prático, isto é, que efetivamente possa conferir satisfação ao crédito 

executado. Nesse contexto, o credor não é obrigado a aceitar bens 

nomeados à penhora fora da ordem legal inserta no artigo 11, da LEF, 

verbis: “Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte 

ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, 

que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; 

V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - 

direitos e ações. No caso dos autos, o bem ofertado à penhora – escada 

rolante - não trará nenhum benefício econômico ao exequente, tendo em 

vista que se trata de objeto adquirido há cerca de 06 (seis) anos, não 

havendo qualquer informação quanto à conservação do bem. Ante o 

exposto, REJEITO o bem oferecido à penhora pelo executado à ref. 

20754275, com fundamento no art. 11 da LEF e art. 835 do CPC. 

Considerando que o executado espontaneamente se manifestou nos 

autos, desnecessário o despacho de citação. Desta feita, intime-se a 

parte devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de outro bem 

à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, § 2º do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 29 de janeiro de 2020. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000282-20.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IDA BOMBANA DRUM (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):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000282-20.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

IDA BOMBANA DRUM REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Ida Bombana Drum ajuíza a presente “Ação Previdenciária” 

em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados 

no autos, almejando liminarmente a concessão de aposentadoria por idade 

híbrida. Aduz ter nascido em 05/04/1932, bem como, iniciado suas 

atividades campesinas ainda na adolescência ajudando os pais na 

atividade agrícola até se casar, permanecendo, portanto, na atividade 

exclusiva até início de 1970. Verbera que requereu a concessão da 

aposentadoria na via administrativa, no entanto, negado pela autarquia ré, 

ao fundamento da falta de carência legalmente exigida. Requer a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. 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.” 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 (...) 
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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. Tutela de urgência Como visto, pretende a parte 

autora, via antecipação de tutela, a concessão de aposentadoria híbrida, 

ao argumento de preencher os requisitos legais, portanto, imperiosa a 

concessão do benefício nesta fase de cognição sumária, e 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 

aposentadoria na espécie pretendida pela 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, bem 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 comprovação robusta de todo o período legal exigido 

para a concessão do benefício de aposentadoria híbrida. 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. 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 29 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002038-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALEXANDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002038-35.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JORGE ALEXANDRE REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Processo nº 10020385-35.2018.811.0040 VISTOS ETC, Recebo o pedido 

de habilitação, nos termos do art. 687 e ss. do CPC. Cite-se a parte 

requerida para manifestar acerca do pedido de habilitação e conversão do 

benefício formulado pela herdeira Neuza Camargo Alexandre (ref. 

26717609) no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Sorriso-MT, 29 de 

janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007282-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANO DE AVILA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO 

MUNICIPIO DE SORRISO (REU)

MUNICIPIO DE SORRISO (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

PJe n°10007282-18.2019.8.11.0040 Requerente: Gilvano de Ávila – ME 

Requerido: Município de Sorriso/MT e Outros VISTOS ETC, A requerente, 

em cumprimento a decisão id. 25439995, emendou a inicial e retificou o 

valor ofertado à causa, bem como, postulou a concessão da gratuidade 

da justiça ou, subsidiariamente, autorização de parcelamento das custas 

judiciais (id. 26345562) É o necessário. Decido. Recebo o pedido de 

emenda à inicial formulado pela requerente id. 26345562. 1. Da gratuidade 

das custas judiciais A pretensão não comporta acolhimento. Isso porque, 

não visualizo os requisitos necessários à concessão do benefício 

pleiteado, tendo em vista inexistir o mínimo de indício de que a pessoa 

jurídica postulante esteja em situação de incapacidade financeira que lhe 

impeça de recolher as custas iniciais do processo. O pedido de 

concessão da gratuidade da justiça formulado pela pessoa jurídica de 

direito privado requer a juntada de prova robusta e detalhada da 

incapacidade financeira da postulante, circunstância, todavia, não 

identificada nos autos. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já pacificou 

o tema, verbis: “O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito 

privado deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva 

insuficiência de recursos. Precedentes.” (STF – AI 673934 AgR, Rel. Min. 

Ellen Gracie, 2ª T., j. 23/06/09, DJe-148 06/08/09). No mesmo sentido: Rcl 

1905 ED-AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 

15/08/2002, RE 192715 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda 

Turma, julgado em 21/11/2006. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso mantém idêntico posicionamento: “PESSOA JURÍDICA - 

JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE POBREZA E MISERABILIDADE - CRITÉRIO OBJETIVO FIXADO PELO 

MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA. Incumbe ao juiz no uso de suas 

atribuições administrativas, fixar parâmetros para a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, com o fim de se evitar sua utilização 

inadequada e abusiva, por quem em verdade não necessita. Para a 

pessoa jurídica receber os benefícios da justiça gratuita, deve apresentar 

prova real de sua incapacidade de pagar as custas do processo.” (TJMT – 

5ª Câm. Cível – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – julgado em 

23/06/2010). Portanto, em vista da ausência de elementos suficientes que 

permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do 

benefício almejado pela autora, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Noutra banda, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas judiciais 

formulado pela empresa requerente em até 6 (seis) vezes, com 

fundamento no §6°, inciso IX, art. 98 do Código de Processo Civil[1] c/c os 

§§ 6° e 7°, inciso IX, do art. 468 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral de Justiça[2] (C.N.G.C). Ante o exposto, intime-se a 

empresa requerente, na pessoa de seu advogado (a) para, no prazo de 5 

(cinco) dias, RECOLHER as diferenças da primeira parcela das custas 

iniciais, com abatimento dos valores já recolhidos (id. 25209309), sob pena 

de extinção do feito. Nada postulado, certifique-se. Com recolhimento, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se. Sorriso-MT, 29 de janeiro de 

2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 98, inciso IX (...) 

§6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. [2]Art. 468 (...) §6o O juiz, atento às circunstâncias e 

peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e 

considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. §7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000933-57.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BARP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000933-57.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CARLOS BARP EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Trata-se de Cumprimento de 

Sentença em ação previdenciária ajuizada por Carlos Barp em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Homologados os cálculos do 

exequente (id. 19006312), as RPVs foram expedidas nos id`s. 21363169 e 

21363170, tendo o executado comprovado o pagamento nos id`s 2461291 

e 24612923, bem como, expedidos os alvarás judiciais de levantamento no 

id. 25453555. A parte exequente tomou ciência do estágio do processo, 

conforme certidão de id. 26504032. É o necessário. Decido. Analisando os 

autos, verifico que houve o pagamento dos valores devidos ao exequente, 

por meio de seu advogado, conforme evolam os alvarás judiciais de 

levantamento no id. 25453555. Com efeito, preceituam os artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se 

a execução quando: (...) II – a obrigação for satisfeita:” “Art. 925. A 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 29 de janeiro 

de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001813-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001813-78.2019.8.11.0040. 

EMBARGANTE: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA EMBARGADO: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT VISTOS ETC, Trata-se de “Embargos à 

execução” opostos por Sangaletti, Sangaletti & Cia Ltda, em face do 

Município de Sorriso, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Sobreveio manifestação dos embargantes requerendo a desistência do 

feito, conforme justifica no ID. 18826085. É o que relato. Fundamento e 

Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte autora pleiteou a 

desistência do feito. Assim sendo, o pedido dos embargantes deve ser 

concedido, com fundamento no artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil, que preconiza: “o juiz não resolverá o mérito quando: 

inciso VIII – homologar a desistência da ação”. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação por parte do embargante, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sem custas. Remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 29 de janeiro 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002797-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JESUS CANAMARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002797-67.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDUARDO JESUS CANAMARO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de Cumprimento de Sentença em ação 

previdenciária ajuizada por Eduardo Jesus Canamaro em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Homologados os cálculos do exequente 

(id. 18677837), as RPVs foram expedidas nos id`s. 21362538 e 21362539, 

tendo o executado comprovado o pagamento nos id`s 24612905 e 

24612906, bem como, expedidos os alvarás judiciais de levantamento no 

id. 25449888. É o necessário. Decido. Analisando os autos, verifico que 

houve o pagamento dos valores devidos ao exequente, por meio de seu 

advogado, conforme evolam os alvarás judiciais de levantamento no id. 

25449888. Com efeito, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos 

do Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II – a obrigação for satisfeita:” “Art. 925. A extinção só produz efeito 

quando declarada por sentença.” Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925 ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 29 de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000987-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JESUS BRASIL MENDONCA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000987-23.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MARCOS JESUS BRASIL MENDONCA EXECUTADO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de 

Cumprimento de Sentença em ação previdenciária ajuizada por Marcos 

Jesus Brasil Mendonça em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Homologados os cálculos do exequente (id. 19628370), as RPVs 

foram expedidas no id. 22981702, tendo o executado comprovado o 

pagamento nos id`s 24614175e 24614176, bem como, expedidos os 

alvarás judiciais de levantamento nos id’s 25449538. É o necessário. 

Decido. Analisando os autos, verifico que houve o pagamento dos valores 

devidos ao exequente, por meio de seu advogado, conforme evolam os 

alvarás judiciais de levantamento nos id’s 25449538. Com efeito, 

preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 

Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II – a obrigação for 

satisfeita:” “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.” Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 ambos 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada em 

julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 29 de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004320-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DAMACENA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
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PJe nº. 1004320-80.2017.811.0040 Requerente: Eliete Damacena 

Rodrigues Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS 

ETC, Eliete Damacena Rodrigues 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 beneficio de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser filiada à 

Previdência Social e de estar totalmente incapacitada para o trabalho em 

razão das seguintes enfermidades: CID 10: S82 = Fratura da perna, 

incluindo tornozelo; S83 = Luxação, entorse e distensão das articulações 

e dos ligamentos do joelho. Asseverou que recebeu o benefício de 

auxílio-doença até 24/02/2017, no entanto, negada sua manutenção a 

partir de então pela autarquia requerida, ao fundamento da ausência de 

comprovação da incapacidade laborativa da segurada. Aduziu, todavia, 

que a incapacidade para as atividades laborativas permanece. Formulou 

quesitos. Instruiu a inicial com documentos. Liminar concedida (id. 

9621249). Em contestação (id. 10395287), o requerido arguiu os efeitos 

da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a 

improcedência dos pedidos ao argumento da ausência de incapacidade da 

requerente, bem como, a necessidade de perícia médica judicial para o fim 

de atestar a incapacidade do segurado. Juntou documentos e formulou 

quesitos. Réplica (id. 10807987). A decisão id. 11081334 afastou a 

prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido 

de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo 

Pericial acostado no id. 17759988. A autora manifestou quanto ao Laudo 

Pericial (id. 18029781) postulando a conversão dos auxílios almejados na 

inicial para auxílio-acidente, ao fundamento da comprovação de redução 

da capacidade laboral. De outro lado, o requerido pela improcedência dos 

pedidos ante a ausência de incapacidade da autora (id. 18642489). É o 

necessário. Decido. Com narrado, postula a requerente a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença, ao 

fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei n° 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, 

deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “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 da aposentadoria por invalidez são a 

incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada pericialmente, 

insuscetibilidade de reabilitação, impossibilidade do exercício de atividade 

que garanta ao segurado sua subsistência e cumprimento da carência, 

quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido para a 

concessão de aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições 

mensais, nos termos do artigo 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; In casu, a carência mínima 

legal para a concessão dos benefícios foi cumprida pela segurada, tanto é 

que a autarquia ré já lhe havia concedido anteriormente o benefício de 

auxílio-doença entre 13/10/2015 a 24/02/2017, NB 6121532606, conforme 

extrato do CNIS id. 10395295. No tocante à incapacidade laborativa, a 

prova pericial (id. 17759988) não concluiu pela total incapacidade da parte 

autora para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. No 

histórico do exame pericial, apontou a expert: “No dia 19/04/2018, às 9:30 

horas, no Fórum da Comarca de Sorriso -MT, realizei a perícia médica da 

Sra Eliete Damacena Rodrigues, com 29 anos, amasiada e residente em 

Sorriso -MT. Refere ter ensino médio completo, não tem filhos e mora com 

o esposo. Comprova atividade laboral de operadora de caixa de 

supermercado (agosto de 2015 ainda registrada) em carteira de trabalho 

(apresentada no dia do exame medico pericial). Recebeu beneficio auxílio 

-doença do INSS de outubro de 2015 a fevereiro de 2017; e de outubro de 

2017 a dezembro de 2018, por decisão judicial (doc anexos).” Aos 

quesitos da segurada, respondeu a perita judicial: 1 - O paciente é 

portador de doença ou lesão? Resposta: Sim. 2 - Qual a classificação 

dada pelo CID -10? R: M23.8 3 - A doença ou lesão o incapacita para o 

exercício de sua atividade laborativa e ou habitual? Justificar levando -se 

em conta fatores tais a gravidade da doença, idade e profissão 

desenvolvida onde executa tarefas que exigem esforço físico intenso. 

Resposta: Não comprova incapacidade para exercer atividade laboral 

habitual de operadora de caixa, visto que a mesma não exige esforço 

físico intenso, tampouco agachamento e/ou subir/descer escadas com 

frequência. (g.d.n) (...) 7 - O paciente necessita da ajuda de terceiros para 

realizar tarefas rotineiras? Resposta: Não. (g.d.n) 8 - Se na data de 

24/02/2017, o paciente se encontrava impossibilitado de exercer suas 

atividades laborativas e ou habituais. Resposta: Não ha como afirmar. 

(g.d.n) Aos quesitos do INSS, respondeu a expert: 1 - Qual o nome e a 

idade atual do(a) autor(a)? Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)? 

Resposta: Eliete Damacena Rodrigues, 29 anos. Apresenta sequela de 

fratura do joelho esquerdo, com lesões ligamentares e meniscais, 

atualmente com queixa de dor aos esforços; ao exame fisico do joelho 

esquerdo não ha edema ou crepitação, e a mobilidade esta normal, bem 

como a marcha. (g.d.n) (...) 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? Resposta: 

Esforço leve. Operadora de caixa: recebe valores de vendas de produtos 

e serviços; controla numerários e valores; presta informações aos 

consumidores; realiza atividades técnico -administrativas. (g.d.n) (...) 5 - 

Diga o Sr Perito qual o diagnostico e se a parte autora esta acometida de 

alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve 

origem alguma incapacidade? Resposta: Apresenta sequela de fratura do 

joelho esquerdo, com lesões ligamentares e meniscais. Não comprova 

incapacidade para a função habitual. (g.d.n) (...) 6 - Caso a resposta ao 

quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr Perito se o diagnostico atual foi 

estabelecido clinicamente ou se existe alguma comprovação por exame 

complementar? Resposta: Apresenta 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)? Resposta: Ressonância magnética do joelho 

esquerdo – 27/01/2016 (apresentado no dia do exame medico pericial): 

fratura-avulsão no aspecto anterior do platô tibial, envolvendo as espinhas 

tibiais e a inserção tibial do ligamento cruzado anterior, cujo mesmo 

apresenta discreta perda da sua orientação habitual, porem sem 

evidencias de roturas. Patela posição mais alta que o habitual. Restante 

das estruturas sem alterações apreciáveis. Ressonância magnética do 

joelho esquerdo – 01/03/2018 (apresentado no dia do exame medico 

pericial): sinais de sequela de fratura avulsiva das espinhas tibiais 

anteriores, no sitio de fixação do ligamento cruzado anterior. Ha 

consolidação da fratura, porem o resultado final cria uma saliência óssea 

com supradesnivelamento da posição original das espinhas tibiais 

anteriores. Não ha edema ósseo significativo. Ligamento cruzado anterior 

insere-se nesta área de fratura; devido a este supradesnivelamento pode 

ser que o mesmo tenha algum grau de insuficiência, apesar de não haver 

descontinuidade de suas fibras. Demais ligamentos íntegros. Menisco 

lateral com alteração degenerativa no corno anterior, com fissuras intra - 

tendineas, sem desinserção da raiz meniscal. Condropatia patelar 

superficial e discreta na faceta lateral, sem erosão condral profunda. 

(g.d.n) (...) 9- Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmativa diga o Sr 

Perito se a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? Resposta: A patologia 

encontra-se em estabilizada. (...) 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. Resposta: Não. (g.d.n) (...) Em conclusão, asseverou a médica 

perita: “CONCLUSÃO Considero que a autora não comprova incapacidade 

para exercer atividade laboral habitual de operadora de caixa.” (g.d.n) 

Como se observa, o laudo pericial não concluiu pela plena e permanente 

incapacidade da parte autora para atividades laborais como sustentado na 

peça de ingresso. Aliás, a perita judicial ainda apontou na resposta ao 

quesito n° 8 da segurada a impossibilidade de afirmar se a mesma quando 

da cessação do benefício auxílio-doença (24/02/2017) encontrava-se 
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incapacitada para as atividades anteriormente exercidas: verbis: “(...) 8 - 

Se na data de 24/02/2017, o paciente se encontrava impossibilitado de 

exercer suas atividades laborativas e ou habituais. Resposta: Não ha 

como afirmar.” (g.d.n) Ademais, a expert em respostas aos quesitos n°s 3 

(da autora) e 5 e 11 (do INSS) reiterou a inexistência de incapacidade 

laborativa da segurada. Desta feita, não comprovado o requisito da 

incapacidade para atividade laborativa que garanta à autora sua própria 

subsistência, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos de 

Benefícios da Previdência Social, a improcedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe na espécie. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. 

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. 1. O benefício de 

auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que 

inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Por sua vez, faz 

jus à aposentadoria por invalidez o 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. 

O auxílio acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia. 2. Não há nos autos demonstração de 

incapacidade para o trabalho no período compreendido entre o 

requerimento administrativo, o ajuizamento da ação e a realização do 

exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita 

ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisa do feito 

nenhum elemento que tenha o condão de desconstituir o laudo 

apresentado .  4 .  Ape lação  desprov ida . ”  (TRF-3  -  AC: 

00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Noutra banda, inobstante não ser objeto da 

pretensão inicial, observado, todavia, a fungibilidade das ações 

previdenciárias, o pedido de concessão do benefício auxílio-acidente, na 

forma do art. 86, da Lei n° 8.213/91, igualmente não prospera. Isso porque, 

não há no Laudo Pericial a constatação de que a lesão sofrida pela 

segurada tenha lhe causado qualquer sequela que implique redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia a subsidiar a 

concessão do benefício de auxílio-acidente. Acerca do tema: “APELAÇÃO 

CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. 

AUXÍLIO ACIDENTE INDEVIDO. CONDENAÇÃO AFASTADA. Reconhecida a 

inexistência de redução da capacidade do autor para as atividades 

habitualmente desenvolvidas, deve ser afastada a condenação do INSS à 

implantação do auxílio acidente.” (TJ-MG - AC: 10000191300342001 MG, 

Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 11/11/0019, Data de 

Publicação: 18/11/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO COM PEDIDO LIMINAR. INCAPACIDADE 

LABORATIVA PARCIAL E DEFINITIVA. NÃO - COMPROVAÇÃO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. APELO IMPROVIDO. Não deve ser 

concedido o auxílio-acidente ao segurado que não apresenta sequelas 

que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

desempenhava, conforme perícia judicial. Incapacidade laborativa parcial e 

definitiva não comprovada, na espécie. Sentença mantida. Apelo 

i m p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A p e l a ç ã o , N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

0365257-61.2012.8.05.0001, Relator (a): Telma Laura Silva Britto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 06/02/2019)” (TJ-BA - APL: 

03652576120128050001, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2019) Com efeito, não havendo 

na pericial judicial a demonstrada existência de redução da capacidade 

laborativa da segurada, a improcedência do pedido de concessão de 

auxílio-acidente é medida que se impõe na espécie. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela requerente e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Revogo a liminar id. 9621249. Condeno a requerente ao pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios no valor que fixo de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do Código de Processo 

Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, face 

à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma do art. 98, §3°, 

do mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para 

as providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-89.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000452-89.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ADRIANA 

VITORINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE E 

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-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 20/05/2020 Hora: 16:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 29 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: 1000454-59.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000454-59.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CLAUDEIR 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SOUZA BORGES 

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-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

20/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 29 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: 1000455-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MICHEL BATTISTUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000455-44.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DOUGLAS 

MICHEL BATTISTUSSI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA 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: 

20/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 
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SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 29 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: 8010041-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WW- DABLIOS ACO E MADEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

WALDEMAR LUCIO DE GODOY (REQUERIDO)

VALTER LUCIO DE GODOY FILHO (REQUERIDO)

 

Processo: 8010041-25.2016.8.11.0040 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: 20/05/2020 Hora: 16:50

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010767-38.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DRAGUNSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBER & WEBER LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGDA MIRIAN SCHMIDT OAB - MT0013070A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010767-38.2012.811.0040 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 NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamada (advogado), sobre a proposta de acordo 

oferecida pela parte reclamante no ID. 24116395, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002881-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.N. TOLENTINO MERCADO BOM SUCESSO - ME (EXECUTADO)

ONERIO ALVES TOLENTINO (EXECUTADO)

 

Processo: 1002881-97.2018.8.11.0040 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. Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2020. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004394-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MOREIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Processo nº 1004394-37.2017.8.11.0040 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000459-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI TEREZINHA BELTRAME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Processo nº 1000459-52.2018.8.11.0040 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010360-61.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MIGUEL VEDANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO(A))

NOILVES VEDANA OAB - MT0011221A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EASYCOB CONSULTORIA TREIN E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILTON DE SOUZA OAB - RJ0150296A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Processo nº 8010360-61.2014.8.11.0040 Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indique bens passiveis de penhora, sob pena de arquivamento

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010634-93.2012.8.11.0040

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:

ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010634-93.2012.8.11.0040 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 o advogado da parte 

Exequente para apresentar novo endereço da parte Executada para 

expedição do mandado de citação, tendo em vista que o endereço 

informado no ID 24129802 já foi diligenciado pela Sra. Oficiala de Justiça, 

restando a diligência negativa "PORQUE ELA NÃO TRABALHA MAIS NO 

LOCAL INFORMADO, isto é, na Empresa Ágili Software Brasil, à Av. 

Natalino João Brescansin, nº 499, no Centro, em Sorriso/MT, dados esses 

repassados pelos seus atuais funcionários, Vilma Maestro, Lisandro 

Honffnan e Vagner Gomes, os quais foram questionados se sabiam 

informar seu paradeiro atual , informaram desconhecer, estando esta, 

diante dos levantamentos feitos in loco, em lugar incerto e não sabido."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-95.2020.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - 018.854.181-08 

(REPRESENTANTE)

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000471-95.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:EZEQUIEL LOPES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EZEQUIEL LOPES DOS 

SANTOS, WENDELL DOS SANTOS BARROS POLO PASSIVO: FERNANDO 

APARECIDO 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-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 20/05/2020 Hora: 

17:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . CUIABÁ, 29 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: 1000474-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA DE BARROS 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:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000474-50.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CLEUZA MARIA 

DE BARROS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: OMNI 

FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 20/05/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 29 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: 1000476-20.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE 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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000476-20.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARIA JOSE DA 

SILVA 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: 

20/05/2020 Hora: 18:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 29 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: 1004277-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BESERRA PIRES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELE PEREIRA CORREA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004277-75.2019.8.11.0040 Reclamante: RAIMUNDO BESERRA PIRES - ME 

Reclamado: MARCIELE PEREIRA CORREA DA CRUZ Vistos etc. Trata-se 

de ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma 

dívida no valor de R$834,00, representada por venda de produtos para a 

parte reclamada. A parte reclamada, devidamente citada, não compareceu 

a audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA da parte reclamada, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de citada e intimada, nos 

termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente 

representada pelos documentos juntados com a inicial. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar 

a reclamante o valor de R$834,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com 

juros legais a partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-72.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI COSTA CURITIBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000479-72.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JOCINEI COSTA 

CURITIBA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO PARMA 

TIMIDATI, HERMES DA SILVA, CEZAR VIANA LUCENA 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: 20/05/2020 Hora: 18:20 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 29 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: 1000481-42.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGE MENDONCA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA OAB - MT6934/B (ADVOGADO(A))

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000481-42.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ELIZANGE 

MENDONCA PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FAGNER 

CHAGAS DE OLIVEIRA, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: 

NATALIA FERNANDA MORAES 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: 

20/05/2020 Hora: 18:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 29 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: 1000445-97.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ZAMBOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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USEBENS SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000445-97.2020.8.11.0040. AUTOR: LUIZ CARLOS ZAMBOTO REU: 

USEBENS SEGUROS 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 de pagamento do seguro contratado ao requerente, 

vez que seu deferimento in limine litis esgotaria o mérito da demanda, 

devendo ser analisado após o contraditório e eventual produção de 

provas. Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos 

autorizadores para a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte reclamante, 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: 1000442-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000442-45.2020.8.11.0040. AUTOR: EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO 

REU: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA Vistos etc. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com o seguinte 

documento: a) Certidão expedida pelo SPC/SERASA, quanto à existência 

de débitos inscritos em seu nome; A inércia acarretará o indeferimento da 

inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-89.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VITORINO (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: 

1000452-89.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANA VITORINO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. No que tange à medida 

de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000450-22.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE LACERDA RABELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alessandra R. Silva (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: JOYCE LACERDA 

RABELO Executado: Alessandra R. Silva Número do Processo: 

1000450-22.2020.8.11.0040 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: 1000458-96.2020.8.11.0040

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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: KASA FORT 
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MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: CHARME 

CABELEIREIROS LTDA - ME Número do Processo: 

1000458-96.2020.8.11.0040 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: 8011060-03.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLMIRO KRUG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011060-03.2015.8.11.0040 Reclamante: MARCOS ANTONIO MAIA 

Reclamado: OLMIRO KRUG Vistos etc. Sobre a avaliação de Num. 

20281413 e 20281426, manifestem-se as partes em quinze dias, 

requerendo o que entenderem de direito. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010803-12.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROSSET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON VEDOY DA SILVA - EPP (EXECUTADO)

ENIO MARANGON (EXECUTADO)

VILSON VEDOY DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-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. 

8010803-12.2014.8.11.0040 Reclamante: SERGIO ROSSET Reclamado: 

VILSON VEDOY DA SILVA - EPP e outros (2) Vistos etc. Trata-se de 

execução de título extrajudicial em que houve pedido de desconsideração 

da personalidade jurídica para inclusão dos sócios, bem como do Sr. Ênio 

Marangon, eis que este exerceria o comando de fato da pessoa jurídica 

executada, já que possuiria amplos poderes para tanto, consoante 

procuração acostada aos autos (Num. 8720685). Instados a se manifestar 

o sócio Vilson apresentou manifestação em Num. 13485841, arguindo pela 

impossibilidade de redirecionamento ao Sr. Ênio, visto que ele figurava 

somente como gerente da pessoa jurídica executada. O Sr. Ênio 

apresentou contestação em Num. 22817322, controvertendo o título 

executivo e sua participação no contrato. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Pois bem, 

desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa 

jurídica executada, visto que se trata de empresa individual, na qual os 

bens do proprietário se confundem com os da pessoa jurídica e 

vice-versa. Portanto, pode haver o avanço nos bens do proprietário de 

pronto, sem necessidade de incidente de desconsideração. No mais, com 

relação à inclusão do Sr. Ênio Marangon, constata-se que o mesmo não 

era sócio da pessoa jurídica executada, sendo, segundo consta, apenas 

seu gerente, motivo pelo qual detinha procuração para realizar atos em 

favor da empresa. Nesta toada, inexistindo qualquer prova de que ele 

tenha extrapolado os limites do mandato lhe outorgado, não há como lhe 

atribuir qualquer responsabilidade, notadamente se o título executivo em 

discussão foi firmado com o próprio proprietário da pessoa jurídica 

executada, tendo o Sr. Ênio participado como mera testemunha. Posto 

isso, REJEITO o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, eis 

que desnecessária, sendo possível o avanço nos bens do sócio da 

empresa individual de pronto. No mais, INDEFIRO o pedido de inclusão do 

Sr. ÊNIO MARANGON, eis que inexistentes as hipóteses legais para tanto, 

com o que fica prejudicada a “contestação” apresentada por ele, até 

mesmo porque possui natureza de embargos, os quais são inadmissíveis 

sem a garantia do Juízo. Intime-se o exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de cinco dias, notadamente a indicação de bens 

penhoráveis. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-72.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI COSTA CURITIBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (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: 

1000479-72.2020.8.11.0040. REQUERENTE: JOCINEI COSTA CURITIBA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação c com pedido de tutela antecipada, 

sob a alegação de que recebeu uma carta da reclamada referente a uma 

multa, a qual seria oriunda de irregularidade na energia elétrica, tendo sido 

constatada diferença de consumo. Aduz que o valor cobrado é indevido, 

pugnando que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia, 

bem como de excluir seu nome no rol de inadimplentes. É o sucinto 

relatório. Decido. Analisando os autos, constato que, provavelmente, a 

possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica se refere 

a dívidas antigas, consoante se denota dos documentos acostados aos 

autos. Logo, pelo menos nessa análise sumária, constato que de dívida 

atual não se trata, independentemente da existência, ou não, do débito. 
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Nestes casos, “(...) O Superior Tribunal de Justiça consagra o 

entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de 

fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo (grifei), em face da existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos (...)” (TJMT – 3ª 

Câmara de Direito Privado. Ap 32079/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, J. 

04/07/2018, DJE 11/07/2018). Destarte, constato a plausibilidade do direito 

invocado, tendo em vista que o corte no fornecimento de energia elétrica 

não se justifica em se tratando de dívida pretérita, consoante remansosa 

jurisprudência dos Tribunais Superiores. Quanto ao periculum in mora, o 

simples fato de o requerente ser privado injustamente de serviço 

essencial, já é suficiente para o deferimento da medida liminar, visto que a 

dívida está sendo discutida em juízo, não sendo justo, nem razoável, a 

interrupção no fornecimento de energia elétrica. Outrossim, se 

procedentes as alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional 

lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao crédito. 

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários à concessão da liminar pleiteada. Posto isso, DEFIRO 

LIMINARMENTE O PEDIDO ANTECIPATÓRIO, nos termos do art. 300, do 

NCPC, DETERMINANDO QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EFETUAR A 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE 

CONSUMIDORA da autora, com relação ao débito pretérito, devendo os 

pagamentos mensais se circunscreverem ao respectivo consumo, bem 

como que proceda com a exclusão do nome da parte autora do cadastros 

de inadimplentes, até o julgamento final da ação. Para o caso de 

desobediência, fixo multa no valor de R$500,00. Oficie-se ao Serviço 

Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do 

conteúdo da presente decisão para cumprimento. Tendo em vista a 

verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, 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 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005333-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005333-46.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JONATHAN DOS SANTOS 

LIMA REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos, 

etc. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que adquiriu 

aparelho celular defeituoso, o qual foi substituído por outro, que também 

veio a apresentar defeito. Requer a substituição do produto e indenização 

por danos morais. Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável 

as normas do Direito do Consumidor por se tratar de relação de consumo. 

De início, rejeito a preliminar de incompetência territorial, tendo em vista 

que os documentos acostados à inicial provam que o autor reside nesta 

Comarca. De mais a mais, a preliminar de ausência de interesse 

processual será analisada juntamente com o mérito. Dito isso, passo à 

análise do mérito. Em que pese o autor alegar que o segundo aparelho 

celular Samsung Galaxy S9 tenha apresentado vício, não há provas do 

defeito, já que o produto não foi encaminhado à assistência técnica, ônus 

que incumbia ao autor. Assim, não pode o consumidor exigir as 

providências do art. 18 do CDC sem antes oportunizar o conserto do 

celular pela empresa requerida. Nesse sentido: “CELULAR COM DEFEITO 

NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU COMPROVADO O VÍCIO, NÃO HAVENDO 

COMO PRECISAR SE O DEFEITO NÃO OCORREU POR MAU USO. A 

AUTORA FOI ORIENTADA A ENCAMINHAR O APARELHO À ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DE QUE O CÓDIGO POSTAL 

INFORMADO TENHA SIDO RECUSADO PELOS CORREIOS PARA O ENVIO 

DO CELULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO”. 

(Recurso Cível Nº 71005742333, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

30/10/2015). Por fim, ante a inexistência de comprovação do defeito, não 

há que se admitir a existência de dano moral indenizável. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo improcedentes os 

pedidos contidos na inicial. 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[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 29 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: 1005339-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PEREIRA ROCHA (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: 

1005339-53.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SUELY PEREIRA ROCHA 

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 a autora contratou e utilizou os 

serviços prestados, conforme infere-se do relatório de chamadas. Além 

disso, a 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. Por fim, deixo de condenar a requerente em litigância de 

má-fé, vez que não demonstrado ardil necessário a impor tal reprimenda. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

improcedentes os pedidos formulado na inicial. Outrossim, julgo 

procedente o pedido contraposto. Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[1]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito 

Presidente do JEC desta Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 

29 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. 55, caput, 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: 1005370-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DA CONCEICAO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005370-73.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO DA 

CONCEICAO MOTA REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada 

em danos morais e declaração de inexistência de 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. Desde já, autorizo a 

retificação do polo passivo da ação. De início, rejeito as preliminares 

arguidas, vez que não há que se falar em prescrição, pois o autor só 

tomou conhecimento da negativação em 2019, além disso, a inicial está 

acompanhada dos documentos necessários ao julgamento da lide, o que 

não se admite sua inépcia. Dito isso, passo à análise do mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada não se desincumbiu 

do seu ônus de provar a validade do débito ora apontado em nome do 

reclamante, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual deve ser 

reconhecida como inexistente o débito que ensejou a negativação do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito. Quanto aos danos morais, constata-se 

que o nome do autor foi negativado em decorrência de indébito, consoante 

fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: 

“RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS E 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO 

INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência 

do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, 

decorrente de inscrição ou manutenção irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência. (...)”. (TJMT - Turma Recursal Única. RI 

104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 04/06/2013). Porém, 

considerando que o autor possui outras anotações no cadastro de 

inadimplentes, objeto dos autos, é se aplicar o disposto na Súmula 385 do 

STJ, eis que não há que se falar em danos causados a um nome/CPF que 

se encontra mais do que maculado com diversas anotações existentes. 

DISPOSITIVO. Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para 

declarar a inexistência do débito discutido na inicial, determinando que a 

parte reclamada proceda com a imediata baixa do referido débito, no prazo 

máximo de 05 dias, sob pena de multa, no valor de R$ 500,00; bem como 

julgar improcedente o pedido de danos morais. Oficie-se aos órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

sentença para cumprimento. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o 

feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[1]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito 

Presidente do JEC desta Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 

29 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. 55, caput, 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: 1005381-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DA CONCEICAO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005381-05.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO DA 

CONCEICAO MOTA REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada 

em danos morais e declaração de inexistência de 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. Desde já, autorizo a 

retificação do polo passivo da ação. De início, rejeito as preliminares 

arguidas, vez que não há que se falar em prescrição, pois o autor só 

tomou conhecimento da negativação em 2019, além disso, a inicial está 

acompanhada dos documentos necessários ao julgamento da lide, o que 

não se admite sua inépcia. Dito isso, passo à análise do mérito. Restou 

demonstrado pela requerida que o autor contratou e utilizou o cartão de 

crédito, conforme inferem-se das faturas em anexo. 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. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por 

tudo que consta nos autos, julgo improcedentes os pedidos formulado na 

inicial. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[1]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 29 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. 55, caput, 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: 1005585-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL AUGUSTO FOLEIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005585-49.2019.8.11.0040 Reclamante: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME Reclamado: LOURIVAL AUGUSTO FOLEIS Vistos etc. Trata-se 

de ação de cobrança, sob a alegação de que a parte reclamada possui 

uma dívida no valor de R$ 13.191,86, representada por três cheques, os 

quais foram devolvidos por ausência de provisão de fundos. O reclamado, 

devidamente citado, não compareceu a audiência de conciliação. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA do 

reclamado, eis que não compareceu à audiência de conciliação (Num. 

28532747), apesar de citado e intimado (Num. 24653522), nos termos do 

artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente representada 

pelos cheques que escoltaram a inicial. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a 

reclamante o valor de R$ 13.191,86, devidamente corrigidos a partir da 

data da emissão dos cheques e com juros legais a partir da primeira 

apresentação, nos termos do entendimento pacificado pelo STJ, via 

Recurso Repetitivo nº 1556834/SP. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004170-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE KREIN MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004170-31.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MATILDE KREIN MACHADO 

REQUERIDO: SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME 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 

permaneceu negativado indevidamente. Relatório dispensado[1]. Passo a 

DECIDIR. De início, constata-se ser aplicável as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, vez que trata-se de relação de consumo. Desde 

já, autorizo a retificação do polo passivo. Asseveradas tais premissas, 

passo à análise do mérito. Restou demonstrado nos autos que a 

requerente permaneceu com seu nome negativado mesmo após a 

quitação do débito, ainda que em atraso. 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 na imagem e nome da autora. 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). 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 da manutenção indevida do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, 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 21072153), tornando-a definitiva em todos os seus termos; b) Declarar 

a inexistência do débito levado à negativação; 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[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 29 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: 1004181-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GUSTAVO BELTRAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

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: 

1004181-60.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRE GUSTAVO BELTRAME 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação 

indenizatória em que a parte autora alega que sofreu suspensão indevida 

do fornecimento de água. Requer a condenação da ré em indenização por 

danos morais. Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De início, 

verifica-se que autor e requerida inserem-se, respectivamente, nos 

conceitos de consumidor final e prestadora de serviço, sendo de rigor, 

portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. De mais a mais, 

rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista que restou 

comprovado que a parte promovente é o destinatário final do serviço. Dito 

isso, passo à análise do mérito. Compulsando os autos, verifica-se que o 

corte no fornecimento do serviço ocorreu de modo irregular, pois a 

solicitação de aferição do hidrômetro ainda se encontrava em aberto e, 

portanto, os débitos questionados estavam suspensos, conforme 

depreende-se dos documentos acostados à inicial. Assim, a interrupção 

do fornecimento de água gerou constrangimento de ordem moral ao 

consumidor, por se tratar de um bem de caráter essencial à saúde, higiene 

e à própria sobrevivência. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – 

NEGATIVA DE CONSUMO AFERIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – CORTE NO 

FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO 

– RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS 

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configurado o ilícito na 

suspensão de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo 

dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má 

prestação de serviço, consubstanciado o dano moral. O dano moral 

advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, 

dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). 

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. Os valores cobrados 

indevidamente, sua devolução deve dar-se de forma simples, visto que 
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não se vislumbra má fé da concessionária, configurando-se erro 

justificável, não sendo o caso de aplicação do parágrafo único do art. 42, 

do CPC (STJ REsp. 1166561/RJ).Os juros de mora devem incidir a partir do 

evento danoso, nos termos da Súmula nº 54, do c. STJ”. (N.U 

0048136-34.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019). 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 dos fatos narrados na inicial, 

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, 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 ao autor (ID 21072162), tornando-a definitiva em todos 

os seus termos; b) Condenar a ré a pagar indenização por danos morais 

ao 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. 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[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 29 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: 1004595-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LOURENCO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (REQUERIDO)

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004595-58.2019.8.11.0040. REQUERENTE: DIEGO LOURENCO DE PAULA 

REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA, CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO Vistos, etc. 

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que recebeu cartão 

de crédito da requerida sem solicitação. Relatório dispensado[1]. Decido. 

Claramente aplicável as normas de Direito do Consumidor, vez que 

trata-se de relação de consumo. De início, homologo a desistência do 

processo em face da requerida Casa Nova Materiais para construção e, 

via de consequência, declaro o feito extinto sem resolução do mérito, nos 

moldes do art. 485, VIII, do CPC. Dito isso, passo à análise do mérito. De 

fato, o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da Súmula nº 532, 

consolidou o entendimento de que "constitui prática comercial abusiva o 

envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do 

consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável o sujeito à aplicação de 

multa administrativa". Contudo, embora não se possa negar o caráter 

abusivo da conduta levada a efeito pelo ré, a simples remessa de cartão 

de crédito não solicitado pelo consumidor, por si só, não tem o condão de 

causar abalo à sua personalidade e configurar dano moral presumido. No 

caso em análise, verifica-se que o cartão não foi utilizado, não foi gerada 

qualquer cobrança, não houve inscrição do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito, e tampouco há prova de que foram 

exigidas da parte providências notoriamente dificultosas para o respectivo 

cancelamento. Logo, cabia ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, 

demonstrar que a situação narrada lhe gerou algum tipo de sofrimento ou 

constrangimento que tenha lhe afetado a personalidade, ou a honra ou 

que tenha ultrapassado a esfera do patrimonial, ônus do qual não se 

desincumbiu. Nesse sentido: "E M E N T A – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – MERO ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO, SEM 

SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – 

SITUAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU AS RAIAS DO MERO DISSABOR – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO E DA AUTORA 

JULGADO PREJUDICADO. Embora não se possa negar o caráter abusivo 

da conduta levada a efeito pela instituição financeira, sobretudo à luz do 

art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor, a simples remessa de 

cartão de crédito não solicitado pela parte autora, por si só, não tem o 

condão de causar abalo à sua personalidade e configurar dano moral”. 

(TJMS. Apelação n. 0816200-46.2017.8.12.0001, Campo Grande, 5ª 

Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 23/01/2019, p: 

27/01/2019). Portanto, a improcedência do pedido de indenização por 

danos morais é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por 

tudo que consta nos autos, julgo improcedente o pedido contido na inicial. 

Outrossim, homologo a desistência do processo em face da requerida 

Casa Nova Materiais para construção e, via de consequência, declaro o 

feito extinto sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VIII, do CPC. 

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[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 29 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: 1002394-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELMA DA SILVA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002394-93.2019.8.11.0040 Reclamante: JOSIELMA DA SILVA SILVA 

Reclamado: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002041-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO WILILIAN DE PAULO DAMS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ADRIANO 
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WILILIAN DE PAULO DAMS Reclamado: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. Processo nº. 1002041-87.2018.8.11.0040 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: 1005188-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO SERPA (REQUERENTE)

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))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005188-87.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CARMO SERPA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Trata-se de ação em que a parte autora alega que a fatura de energia 

elétrica de abril de 2019 está em valor superior à média de consumo. Por 

isso, requer a revisão da fatura. Relatório dispensado[1]. Decido. 

Claramente aplicável as normas do Código de Defesa do Consumidor, vez 

que trata-se de relação de consumo. No mérito, é incontestável que a 

unidade consumidora em apreço está localizada na zona rural e, por isso, 

submete-se a leitura plurimensal, ou seja, realizada mensalmente pelo 

próprio consumidor e, em 12 ciclos consecutivos, pela requerida, 

consoante disciplinam os arts. 85 e 86 da Res. 414/2010 da ANEEL. A 

leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da 

ANEEL, não havendo ato ilícito. Deste modo, age no exercício regular de 

direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos 

regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL) e emite fatura 

recuperando consumo não cobrado nas faturas anteriores. Nesse 

sentido: “EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE 

FATURA ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – IMÓVEL EM ÁREA RURAL – 

POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL – PROCEDIMENTO 

COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA ANEEL – FATURAS JUNTADAS NA 

INICIAL QUE COMPROVAM A MEDIÇÃO POR CICLOS – EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo impedimento de acesso 

para fins de leitura ou se tratando de imóvel situado em área rural, os 

valores faturáveis de energia elétrica devem ser as respectivas médias 

aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de 

faturamento, conforme regulamentação da ANEEL. A leitura por ciclos é 

procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não 

havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância 

com os demais meses, inexiste irregularidade. Age no exercício regular de 

direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos 

regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL) e emite fatura 

recuperando consumo não cobrado nas faturas anteriores. Sentença 

reformada para julgar improcedente a pretensão inicial ante a inexistência 

de ato ilícito. Recurso provido”. (N.U 1000081-17.2017.8.11.0110, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). Logo, é improcedente a 

pretensão inicial ante a inexistência de ato ilícito. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo improcedente o pedido da 

inicial e, via de consequência, revogo a liminar de ID 22189147. 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[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 29 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: 1004203-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MERSONE VAITES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004203-21.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MERSONE VAITES 

REQUERIDO: PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI Vistos, etc. Trata-se 

de ação indenizatória em que a parte autora alega que sofreu danos 

morais decorrente de vazamento de gás em botijão supostamente 

comercializado pela ré. Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. 

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. Em que pesem as alegações do autor, não 

merecem prosperar. Explico. No caso, não estão presentes os requisitos 

necessários para a configuração de dano moral. Isso porque incumbe à 

parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). 

Contudo, não há nos autos demonstração do dano. Nesse sentido: 

“Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Dano moral 

não configurado - Mero aborrecimento - Sucumbência recíproca- 

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido”. (TJSP – 

Apelação 1006333-72.2014.8.26.0482 – Relatora Maria Cristina de Almeida 

Bacarim – 29ª Câmara de Direito Privado – j. 06.08.2018) Desse modo, uma 

vez não demonstrados os requisitos da reparação civil, não há falar em 

dever de indenizar. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta 

nos autos, julgo improcedente o pedido formulado na inicial. 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, 29 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002068-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PRETTO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANÇA AUTOPEÇAS (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE - SICREDI OURO VERDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: DANIEL PRETTO 

FREITAS Reclamado: ALIANÇA AUTOPEÇAS e outros Processo nº. 

1002068-07.2017.8.11.0040 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 
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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: 1002548-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE ALVES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002548-14.2019.8.11.0040 Reclamante: CATIANE ALVES DE MELO 

Reclamado: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, 

já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido 

o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005704-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA GESSICA DE ALMEIDA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANY RODRIGUES DO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ANTONIA 

GESSICA DE ALMEIDA ARAUJO Reclamado: LUZIANY RODRIGUES DO 

NASCIMENTO DA SILVA Processo nº. 1005704-10.2019.8.11.0040 Vistos 

etc. Trata-se de reclamação em que se pugna pela condenação da 

reclamada em danos materiais e morais decorrentes do prejuízo sofrido 

em razão do descumprimento contratual, pela parte reclamada, quando 

não disponibilizou as fotos, objeto do contrato entre as partes. A parte 

reclamada, devidamente citada, não compareceu a audiência de 

conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a 

REVELIA da parte reclamada, eis que não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de citada e intimada, nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. Pois 

bem, compulsando os autos, verifica-se a ocorrência de falha na 

prestação do serviço contratado, na medida em que a parte requerida 

nunca disponibilizou as fotos, objeto do contrato estipulado. Sendo assim, 

resta caracterizada a falha na prestação dos serviços pela reclamada, 

devendo ser responsabilizada pelos danos causados. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. Dispõe: 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 

fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do 

ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos 

causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço. 

Ademais, segundo entendimento jurisprudencial, a responsabilidade da 

prestadora de serviço é objetiva, devendo responder pelos danos 

materiais e morais causados pelo consumidor, a qual, in casu, contratou 

os serviços para sua primeira formatura do ensino superior, serviços 

estes que foram prestados com falhas. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA – EXTRAVIO DE ARQUIVOS 

FOTOGRÁFICOS – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO 

– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A parte Recorrente é 

prestadora de serviços de fotografia, e pelo risco da atividade 

desenvolvida, havendo o extravio ou perdimento dos registros 

fotográficos para os quais foi contratada, deve responder objetivamente 

pelo prejuízo causado ao consumidor.É evidente a frustração que o fato 

do extravio das fotos do casamento causou ao Recorrido, por se tratar de 

registro de momento importante da vida.(...)” (TJMT. Turma Recursal Única, 

Recurso Inominado nº.: 8011088-43.2016.8.11.0037, Marcelo Sebastiao 

Prado de Moraes, J. 14/12/2017, DJE 14/12/2017) Quanto aos danos 

materiais, deve ser ressarcido o valor de R$850,00. Quanto aos danos 

morais, no que tange ao quantum debeatur, algumas considerações 

devem ser feitas. Deste modo, considerando que o contrato era referente 

a formatura da reclamante, evento o qual não pode ser repetido; 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título 

de danos materiais o valor de R$850,00, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir do 

desembolso, bem como CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a 

título de danos morais o montante de R$ 6.000,00, a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais desde o evento danoso. 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: 1005587-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON CRISTIANO CEQUETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ALAN JHON 

AUTO CENTER LTDA - ME Reclamado: EDERSON CRISTIANO CEQUETTI 

Processo nº. 1005587-19.2019.8.11.0040 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
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006018-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BUSANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: THIAGO 

BUSANELLO Reclamado: LOJAS RENNER S.A. Processo nº. 

1006018-53.2019.8.11.0040 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: 1005699-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BABY CHIC COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANNINE CRUZ SOUZA OAB - MT0019565A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYANY BALBUENA NOVAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005699-85.2019.8.11.0040 Reclamante: BABY CHIC COMERCIO DE 

ARTIGOS INFANTIS LTDA - ME Reclamado: NAYANY BALBUENA 

NOVAES Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de 

que a reclamada possui uma dívida no valor de R$1.008,10, representada 

por venda de produtos para a parte reclamada. A parte reclamada, 

devidamente citada, não compareceu a audiência de conciliação. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA da parte 

reclamada, eis que não compareceu à audiência de conciliação, apesar de 

citada e intimada, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até mesmo porque a 

dívida está devidamente representada pelos documentos juntados com a 

inicial. Tecidas tais considerações, a procedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe, sendo desnecessários maiores comentários a 

respeito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR o reclamado a pagar a reclamante o valor de R$1.008,10, 

devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais a partir do 

vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. 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: 1005665-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELTON SOARES 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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005665-13.2019.8.11.0040 Reclamante: FRANCIELTON SOARES DA 

SILVA Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005634-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: LEOCADIA WILK 

APIO - ME Reclamado: VALQUIRIA RIBEIRO DOS SANTOS Processo nº. 

1005634-90.2019.8.11.0040 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: 1005632-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL BALESTRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAUAN FIORIN GEBIN OAB - MT24849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

220 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005632-23.2019.8.11.0040 Reclamante: RAQUEL BALESTRIN Reclamado: 

EDITORA TRES LTDA. Vistos etc. Trata-se de reclamação sob a alegação 

de renovações automáticas sucessivas de assinatura de revista da 

reclamada, apesar das inúmeras tentativas de cancelamento e ausência 

de autorização para renovação, motivo pelo qual requer a rescisão do 

contrato e restituição dos valores pagos, eis que nunca recebeu qualquer 

revista da reclamada, mesmo quando efetuou a assinatura regular, bem 

como danos morais pelo constrangimento. A reclamada devidamente 

citada e intimada, não compareceu à audiência de conciliação. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA da reclamada, eis 

que não compareceu à audiência de conciliação (Num. 28536987), apesar 

de citada e intimada (Num. 23561652), nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. Nesta 

toada, reputados verdadeiros os fatos arguidos na inicial, de rigor a 

rescisão do contrato entabulado entre as partes, bem como a 

determinação para que a reclamada restitua, de forma simples, os valores 

pagos pelo reclamante a título de renovação automática de assinatura, 

visto que não evidenciada a má-fé da reclamada, excluindo, ainda, tal 

cobrança de eventuais parcelas em aberto. Sobre a restituição simples, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 245 de 691



colaciono o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA 

COM DANOS MORAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE NÃO 

HOUVE PROVA DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. 

RESTITUIÇÃO SIMPLES. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1. "A repetição em dobro de valores indevidamente 

cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" 

(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 

Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015). 2. No caso, o 

Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos 

autos, concluiu que não ficou demonstrada a má-fé ou dolo da instituição 

financeira, concluindo pela repetição do indébito na forma simples. 3. 

Estando o v. acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do 

STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno 

desprovido. (STJ – 4ª T. AgInt no AREsp 1501756/SC. Rel. Ministro Raul 

Araújo. J. 10/10/2019, DJe 25/10/2019) Já no que tange ao dano moral 

pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em questão. Isso 

porque, é consabido que o dano moral indenizável deve prover de conduta 

ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o 

que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de abalo 

psíquico duradouro. Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pelo 

reclamante, não configura causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento 

ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Sobre o 

tema, vejamos o entendimento da Turma Recursal Única do TJMT: Recurso 

Inominado: 1001779-51.2018.811.0004 - LT- PJE Origem: Juizado Especial 

Cível e Criminal de Barra do Garças Recorrente(s): ABRIL 

COMUNICAÇÕES S.A Recorrido(s): ADELICIA MARTINS DIAS Juíza 

Relatora: Dra. Patrícia Ceni Data do Julgamento: 19/07/2019 E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA DE ASSINATURA DE REVISTA – DEBITO NO CARTÃO DE 

CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – 

COBRANÇA INDEVIDA – INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO, POIS OS TRANSTORNOS DECORRENTES 

DA SITUAÇÃO NARRADA NA INICIAL NÃO ULTRAPASSARAM A ESFERA 

DO MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO 

TOCANTE AOS DANOS MATERIAIS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Alega a parte autora que 

contratou com a Reclamada no ano de 2007, cujo contrato findou-se em 

2009. Afirma que não teve a intenção de continuar com a assinatura , eis 

que os exemplares não lhe eram entregues. Contudo, afirma que no ano 

de 2017 foi surpreendida com cobrança indevida em seu cartão de crédito 

nos meses de outubro e novembro no valor de R$ 40,03 (quarenta reais e 

três centavos), cada, bem como em setembro de 2018 no valor de R$ 

32,93 (trinta e dois reais e noventa e três centavos). Em análise aos 

autos, vê-se que apesar da parte autora alegar que buscou solução 

administrativa, não colacionou aos autos protocolos dos referidos 

atendimentos. Inexiste nos autos comprovação de que o fato da 

renovação automática tenha gerado abalo subjetivo a parte Recorrida. 

Dano moral não configurado, pois os transtornos decorrentes da situação 

narrada na inicial não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano, 

sendo incapazes de gerar ofensa aos atributos da personalidade. 

Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais, 

devendo ser mantida a condenação em repetição de indébito. Recurso 

c o n h e c i d o  e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( T J M T  -  N . U 

1001779-51.2018.8.11.0004. Turma Recursal Única. Relatora PATRICIA 

CENI DOS SANTOS, J. 19/07/2019, DJE 23/07/2019) Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

RESCINDIR o contrato entabulado entre as partes, CONDENANDO a 

RECLAMADA na RESTITUIÇÃO SIMPLES dos valores pagos pelo 

reclamante, qual seja: R$ 3.727,96 (três mil, setecentos e vinte e sete 

reais e noventa e seis centavos), devidamente corrigidas pelo INPC e com 

juros legais a partir do desembolso. Determino, ainda, que a RECLAMADA 

se ABSTENHA de proceder NOVOS DESCONTOS no cartão de crédito da 

autora, sob pena de multa no valor de R$ 500,00. Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005640-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVAN GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAN TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIVALDO PEREIRA CARDOSO OAB - GO0018128A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ADIVAN GOMES 

RIBEIRO Reclamado: LINDAN TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 

Processo nº. 1005640-97.2019.8.11.0040 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: 1005636-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZREJANE ALVES FREITAS (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005636-60.2019.8.11.0040 Reclamante: ELIZREJANE ALVES FREITAS 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. 

Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de 

inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005731-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIAGO CARDOSO ALMODOVAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIAGO CARDOSO ALMODOVAR OAB - RO5912 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: SANTIAGO 

CARDOSO ALMODOVAR Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS Processo 

nº. 1005731-90.2019.8.11.0040 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, 
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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: 1007270-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GABRIELA WRONSKI BUENO OAB - MT23013/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: FABIO JUNIOR 

DA SILVA Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS Processo nº. 

1007270-91.2019.8.11.0040 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

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Cod. Proc.: 203911 Nr: 11815-61.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STANIEL CUNHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21747/O

 Vistos etc.

Em virtude de licença médica, fica a audiência de fls. 88 designada para o 

dia 18 de março de 2020, às 14hrs30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

Intimem-se e/ou requisitem-se.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Cod. Proc.: 155439 Nr: 6661-33.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERNANDES DE AQUINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA P. BUENO - 

OAB:8809-B

 Diante do exposto, decreto a Suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. Para o acusado Darlan 

Alves, Quanto ao acusado Hernandes de Aquino dos Santos segundo os 

termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16 de março de 2020,às 

17:00 horas.Intime-se o acusado Hernandes de Aquino dos Santos, 

expedindo-se Carta Precatória também para seu interrogatório conforme 

fls. 78 e 79. Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas. Expeça-se 

Carta Precatória para oitiva daquelas que não residem nesta Comarca, se 

for o caso. Ciência ao MPE e a Defesa, fls. 85.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174625 Nr: 5963-90.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON NASCIMENTO CORIOLANO, 

MATHEUS MIRANDA FICHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 11265

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR.CÉLIO REIS DE OLIVEIRA, PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL INFORMAR NOS AUTOS O ENDEREÇO ATUAL ONDE 

PODE SER LOCALIZADO DE SEU CIENTE ANDERSON NASCIMENTO 

CORIOLANO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180240 Nr: 9268-82.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CAMPOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. ANTONIO LENOAR MARTINS, PARA 

EM PRAZO EXIGUO INFORMAR O ENDEREÇO ATUAL DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA DEFESA.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 154043 Nr: 5883-63.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MILTON DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK 

- OAB:12979, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229

 Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR 

José Milton da Conceição, imputando-lhe a prática dos crimes descritos 

nos arts.129, §9º e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da lei 

11.340/06.(...)III – DISPOSIÇÕES FINAIS. Em razão do acúmulo material, 

resta a pena do acusado fixada em 01 (um) ano de pena privativa de 

liberdade. Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, máxime 

porque fixado o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o 

ABERTO.Deixo de substituir a pena por restritivas de direito pois não 

preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44, do CP. 

Intime-se pessoalmente o acusado. Dê-se ciência pessoal ao MPE 

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 
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praxe.Publicada com a entrega dos autos em cartório, fica o registro 

dispensado, nos termos da CNGC. Cumpra-se. Intime-se. Sorriso/MT, 02 

de agosto de 2019.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213964 Nr: 6164-14.2019.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou fé que remeto o presente ao Setor Matéria de Imprensa, 

para INTIMAÇÃO do advogado CÉLIO REIS DE OLIVEIRA , a fim de que 

devolva estes autos, IMEDIATAMENTE, 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.: 163845 Nr: 11431-69.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VALDECI VALENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

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

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215041 Nr: 6853-58.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ADILIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

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

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou fé, que considerando a certidao de fls. 53 procedo a 

INTIMAÇÃO do Dr. Célio Reis de Oliveira a fim de apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195455 Nr: 7074-75.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726, KATRINI PORTELA - OAB:24779/0

 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 04/02/2020, com início às 15h, no fórum desta comarca de 

Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor da decisão de 

fls. 64/67: “(...) II – DA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS 

DA PRISÃO. Considerando que a apontada vítima é neta do acusado, 

fazendo parte, portanto, do seio familiar da ofendida, malgrado a 

regularidade da marcha procedimental, certo é que a especialidade delitiva 

em tablado geradora da especial condição da vítima (dano pessoal, 

emocional e psicológico), bem como o indesejado mas possível padrão 

comportamental de algozes sexuais, impõem a fixação de MEDIDAS 

CAUTELARES PENAIS ADEQUADAS para o presente caso, assim o sendo 

para a estrita PROTEÇÃO da vítima e para o ACAUTELAMENTO de 

reiteração da prática delitiva sub judice. Assim, para a garantia e 

conveniência da instrução processual, aplico em desfavor do acusado 

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, consistentes em:I – 

proibição de manter contato com a vítima ou seus representantes legais 

por qualquer meio de comunicação, até o deslinde da ação penal;II – 

proibição do acusado se aproximar da alegada ofendida e de seus 

representantes legais, devendo manter uma distância mínima de 1.000 

metros;III – proibição do réu frequentar a residência da vítima e de seus 

representantes legais, ou qualquer local que a mesma esteja, até o trânsito 

em julgado da ação. (...) art.3º, do Código de Processo Penal;do princípio 

da cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPCpatronos 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 (...)"

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 54627 Nr: 4224-23.2006.811.0055

 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: FRARE & FRARE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - 

OAB:20.491/MT, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524MT, WILKER 

CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) IV-) Também concomitantemente, INTIMEM-SE as credoras Caixa 

Econômica Federal e Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros 

para que, no prazo de 05 dias, manifestem precisamente sobre a petição 

de fls. 1.337/1.341 e sobre o quanto apresentado pelo Administrador 

Judicial, conforme o item I deste ato judicial, oportunidade em que deverão 

esclarecer o porquê só informaram o descumprimento do plano de 

recuperação judicial quando instadas pelo Juízo, inclusive, se procuraram 

a recuperanda para tratar acerca do não-pagamento, juntando prova 

documental, se houver, do que fora alegado. V-) CERTIFIQUE a Secretaria 

de Vara o cumprimento do item II do ato judicial de fls. 1.323/1.323-verso, 

inclusive, sobre o decurso do prazo para manifestar. Se transcorrido “in 

albis”, como lá assinalado, será considerada inexistente a petição de fl. 

1.217.VI-) No mais, desde já, INTIME-SE a recuperanda para retomar 

imediatamente o cumprimento do plano em relação às credoras Caixa 

Econômica Federal e Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, 

seguindo o que está previsto no plano. A teoria da divisão equilibrada de 

ônus na recuperação judicial mais do que aconselha, impõe que a 

recuperanda assuma papel proativa no cumprimento do plano de 

recuperação judicial. E, no momento, não há desculpa para que assim não 

aja em relação às aludidas credoras. VII-) Por fim, AO MPE.Como se trata 

de recuperação judicial que se arrasta durante considerável tempo, 

CUMPRA-SE com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4554 Nr: 1202-06.1996.811.0055

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA TEIXEIRA LOPES, DONIZETE CARLOS 

ALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 
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OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CESAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:16.156-MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 312301 Nr: 12480-95.2019.811.0055

 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: AHVC, JAQUELINE VIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da petição de fl. 62, DEFIRO o prazo de 20 (vinte) dias para que 

seja realizado o estudo multiprofissional, conforme determinado no ato 

judicial de fl. 59.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326798 Nr: 23848-04.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON GOES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS WILMAR STRALIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 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 promover a complementação das diligências realizadas pelo Oficial 

de Justiça, no valor de R$ 220,44 (duzentos e vinte reais e quarenta e 

quatro centavos), nos termos da certidão de fl. 21, 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 --> 

D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Edson Osmar Alviano Costa, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 329565 Nr: 25926-68.2019.811.0055

 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: MARIA LETICIA BIZZO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de março 

de 2020, às 13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de 

Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo 

próprio Centro.Não obstante inicialmente agendada audiência de 

conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

convertê-la em mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma 

sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do CPC.CITE-SE a parte demandada, 

sendo certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, 

dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de 

conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.No mais, CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso 

inverídica a declaração de hipossuficiência.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141467 Nr: 806-67.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): CATERMAQ COMERCIO DE PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA, AMARILDO BASSANI, GLAUBER FERREIRA BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. JUNTE-SE o substabelecimento apresentado pela parte 

exequente. Tendo em conta a manifestação da parte exequente, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 24 de março de 2020, 

às 14h00, saindo os presentes intimados. CONCEDO o prazo de 05 dias 

para a parte exequente recolher a guia de diligência do Oficial de Justiça, 

conforme certidão de fl. 132, saindo intimado, oportunidade em que poderá 

atualizar o endereço da parte executada. Após, INTIME-SE a parte 

executada para comparecer a audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135084 Nr: 11410-24.2011.811.0055

 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): ELEMAR PEDRO VENTURINI, GENESIO 

VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169229 Nr: 10111-07.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 171963 Nr: 13549-41.2014.811.0055

 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: LEONIR LEISMANN, LÉO CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTEAGRO NORTE AEROGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSDEDITH FERREIRA 

ARAÚJO - OAB:550/RO

 Vistos.

Na forma do artigo 524, § 2º, do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Contador Judicial para apurar o valor da dívida, nos termos da 

sentença/acórdão (fls. 115/118 e fls. 53/56 – Agravo em apenso).

Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 

dias, valendo o silêncio como concordância.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201083 Nr: 15567-98.2015.811.0055

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERENSO 

JUNIOR - OAB:OAB/GO 31630-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 

- SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.878-A, VANESSA KOMATSU - 

OAB:238729

 (...) Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.No mais, 

PROMOVA-SE o arquivamento das declarações de imposto de renda da 

parte autora em pasta própria.Por fim, conforme o requerimento de fl. 165, 

DEFIRO o prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora promova a 

diligência necessária para o andamento do feito.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210665 Nr: 2609-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBI AGRONEGOCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLINA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

GRÃOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

RODRIGO DE ALMEIDA TÁVORA - OAB:OAB/RJ 99.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante da certidão retro, e de acordo com a 

legislação em vigor, e da necessidade de dar o devido andamento ao feito, 

remeto os autos ao setor de matéria novamente, para intimar o advogado 

da parte exequente para tomar as providências necessárias, 

manifestando nos termos da decisão de fls. 190, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215284 Nr: 6261-71.2016.811.0055

 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: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁZ E 

AGUA MINERAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 (...) Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223284 Nr: 12655-94.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CESAR PAGLIOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23338/MT, 

Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Vistos. Dessa feita, SUSPENDO o trâmite processual até a data da última 

parcela acordada (10/01/2021), na forma do artigo 921, inciso I, do CPC. 

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

sobre o cumprimento do acordo, valendo o silêncio como quitação. Por fim, 

com a manifestação tácita ou expressa da parte exequente no sentido de 

que o acordo fora cumprido, CONCLUSOS para a extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 239130 Nr: 6563-66.2017.811.0055

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE MONTEIRO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão fundada em contrato de 

alienação fiduciária movida por BV FINANCEIRA S/A CFI em face de 

MARILENE MONTEIRO DE AMORIM, ambos devidamente qualificados nos 

autos. O despacho de fl. 53 determinou a intimação da parte autora para 

esclarecer o imbróglio envolvendo o veículo objeto dos autos, haja vista 

que o aludido veículo não pertence mais à parte demandada, tal qual não 

consta gravada sobre o veículo em questão a existência de alienação 

fiduciária. A parte autora manifestou à fl. 60 requerendo a suspensão dos 

autos pelo prazo de 30 dias. Findo o prazo de suspensão, intimada a parte 

autora, a mesma solicitou busca de endereço a fim de localizar a parte 

demandada e/ou o veículo objeto da lide. Pois bem. A verdade é que não 

consta do banco de dados do DETRAN a anotação do gravame atinente à 

alienação fiduciária indicada na exordial (fl. 54). Depois, o aludido veículo 

se encontra em nome de terceiro estranho à lide, como se vê do 

documento de fl. 55. Logo, a via é inadequada para o que pretende a parte 

autora. Afinal, o veículo não se encontra em nome da parte demandada, tal 

qual não consta a anotação de alienação fiduciária em favor da parte 

autora registrada perante o órgão de trânsito e, por isso, não poderá 

buscar o seu direito por meio da vertente ação de busca e apreensão, nos 

termos da Súmula 92 do STJ: “a terceiro de boa-fé não é oponível a 

alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo 

automotor.” (...) Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e taxa judiciária. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257806 Nr: 23022-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO VARGAS & CIA. LTDA - ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEON PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS LTDA 

– ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JÚNIOR - OAB:7044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259850 Nr: 24707-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRARE & FRARE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A partir do ato judicial de fl. 303, colhe-se que foram apresentadas as 

contas demonstrativas mensais, na forma do artigo 52, inciso IV, da Lei n. 

11.101/2005, de fevereiro de 2019 a setembro de 2019 (fl. 305, 336 e 

369). Logo, desde então está em mora a recuperanda.

 Posto isso, INTIME-SE a recuperanda para, no prazo de 05 dias, suprir a 

falha, carreando aos autos as contas demonstrativas mensais, na forma 

do artigo 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005, de setembro de 2019 até os 

dias atuais, sob as penalidades legais.

 Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 dias, 

verificar a apresentação e regularidade das contas demonstrativas 

mensais.

 Por fim, AO MPE.

 Nada requerido, PROSSIGA-SE com o cumprimento do ato judicial de fl. 

144-A.

A propósito, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se o ato judicial de fl. 144-A 

fora devidamente cumprido, mormente com a intimação dos credores 

habilitados.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264246 Nr: 27860-32.2017.811.0055

 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: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SYNGENTA 

PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA, PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, N. B. DIAVAN & CIA LTDA-EPP, AGROCAT DISTRIBUIDORA DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA 

S/A, OXIQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA, FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:20495/A, ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:6218-MT, AURELIANO 

MONTEIRO NETO - OAB:OAB/SP 31.142, BRUNA ALVES - OAB:OAB/SP 

381.481, CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:OAB/SP 183.536, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, 

FERNANDO CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/SP 80.833, FERNANDO 

CORREA DOS SANTOS - OAB:35711/PR, FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, JAIRO ENRICO KATSUDA DE LUCA - 

OAB:OAB/SP 380.300, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, MATHEUS DANIEL XAVIER - OAB:OAB/SP 

363.013, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061, OLGA GITTI LOUREIRO - 

OAB:OAB/SP 109.539, PABLO DOTTO - OAB:OAB/SP 147.434, RANNIER 

FELIPE CAMILO - OAB:OAB/MT 22.135-B, RENATA FERREIRA DE 

FREITAS ALVARENGA - OAB:OAB/SP 344.585, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087/O, SAMUEL FRANCO DALIA NETO - OAB:6275/MT, SILVIA 

BEATRIZ LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:10.819, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153, TIAGO MACIEL BORGES - 

OAB:20.640/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT, 

VIRGINIA CHINELATO - OAB:OAB/MT Nº24.047, VIVIANE ANNE DIAVAN 

- OAB:6661/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Logo, ADOTO as seguintes providências: (...) IV-) No entanto, como a 

recuperanda apresentou outro pedido de alteração contratual, como se vê 

às fls. 1.522/1.526-verso, sobre o qual os credores não foram instados a 

se manifestar, no intuito de se apreciar todos os pleitos de alteração 

contratual em uma única oportunidade, INTIMEM-SE os credores para, no 

prazo de 05 dias, manifestarem sobre o novo pedido de alteração do 

contrato social da recuperanda, como se vê às fls. às fls. 

1.522/1.526-verso. V-) Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no 

prazo de 05 dias, (a) manifestar sobre o pedido do cessionário Ilvo 

Vendruscolo diante da sua inércia (fl. 1.528), (b) manifestar sobre a 

petição e documentos de fls. 1.490/1.491-verso, mormente se fora 

cumprida a determinação de fl. 1.408-verso e (c) manifestar sobre os 

pedidos de alteração contratual, como se vê às fls. 1.492/1.498, 

1.501/1.512 e 1.522/1.526-verso, e eventuais insurgências dos credores. 

VI-) Por fim, AO MPE. VII-) O ato de intimação de fl. 1.420 fora renovado à 

fl. 1.515, como se colhe da certidão de fl. 1.530. VIII-) INDEFIRO o pedido 

da União de fls. 1.516/1517. INTIMEM-SE, inclusive, a União. CUMPRAM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270804 Nr: 1832-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ADOTO as seguintes providências:

I-) CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se o relatório mensal de atividades, 

como previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 11.101/2005, vem 

sendo apresentado mensalmente.

 II-) Após, caso não venha sendo, INTIME-SE o Administrador Judicial para 

manifestar no prazo de 05 dias.

 III-) Por fim, AO MPE.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285346 Nr: 13335-11.2018.811.0055

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A OAB/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT

 Vistos.

CERTIFIQUE a Secretaria de Vara a sorte do agravo de instrumento 

informado à fl. 139, juntando, se for o caso, o respectivo acórdão.

 MANTENHO a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

 INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 293765 Nr: 19930-26.2018.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA MATE COMERCIO DE ERVAS E ACESSORIOS 

LTDA-ME, HUGO RICIERE BARBOSA ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA NARDINI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, Letícia Camargo de Moura - 

OAB:26698/O, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMEIRE MENDES BASTOS 

- OAB:105252/SP

 (...) Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303047 Nr: 4983-30.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA WAINER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 

TELEFONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Otavio Paim - 

OAB:25822-O/MT, Tassiane Agnes Detoffol Paim - OAB:OAB/MT 

25.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305285 Nr: 6964-94.2019.811.0055

 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: JUCINEI ITAIR FRANCISCO, MARIA APARECIDA SIMIÃO 

FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANFILOFIO CHAGAS BARBOSA, 

ESPOLIO DE JUDITH LINDAURA DE SOUZA BARBOSA, MILTON CARDOSO 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS E TERCEIROS INTERESSADOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6964-94.2019.811.0055 – CÓDIGO: 305285

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: JUCINEI ITAIR FRANCISCO e MARIA APARECIDA 

SIMIÃO FRANCISCO

PARTE REQUERIDA: ESPOLIO DE ANFILOFIO CHAGAS BARBOSA e 

ESPOLIO DE JUDITH LINDAURA DE SOUZA BARBOSA e MILTON 

CARDOSO BARBOSA e GERALDO GOMES DA SILVA e EDIMAR CEZAR 

CLEMENTE e ANTONIO JOSÉ DE LIMA e MARIA AMÉLIA CARDOSO 

BARBOSA SKITTBERG

CITANDO(S): RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS, BEM COMO 

TERCEIROS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAR RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS, BEM COMO 

TERCEIROS INTERESSADOS da existência e do teor da ação judicial acima 

indicada, consoante consta da petição inicial a seguir transcrita em 

resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: JUCINEI ITAIR FRANCISCO, brasileiro, casado, RG: 

28307496-SSP/MT, CPF: 304.672.172-20, endereço especificado nos 

autos e MARIA APARECIDA SIMIÃO FRANCISCO, brasileira, casada, 

comerciante, RG: 1264318-1-SSP/MT, CPF: 827.056.311-000, endereço 

especificado nos autos, vem requerer a AÇÃO DE USUCAPIÃO em 

desfavor do ESPÓLIO DE ANFILOFIO CHAGAS e do ESPÓLIO DE JUDITH 

LINDAURA DE SOUZA BARBOSA e MILTON CARDOSO BARBOSA, 

brasileiro, solteiro, comerciante, CPF: 206.927.491-87, endereço 

especificado nos autos, e os CONFINANTES: GERALDO GOMES DA 

SILVA, EDIMAR CEZAR CLEMENTE, ANTONIO JOSÉ DE LIMA e MARIA 

AMÉLIA CARDOSO BARBOSA SKITTBERG, devidamente qualificados nos 

autos, para ser julgada procedente a fim de declarar o direito à aquisição 

do domínio pela posse a título de usucapião, servindo a sentença de título 

para a matrícula do imóvel urbano, consistente no Lote de terreno 5-A, 

área C, com 157,50m²: FRENTE: 10,50 metros para a Rua 26; FUNDO: 

10,50 metros para o lote nº 06; LADO DIREITO: 15 metros para o Lote 

05-B; LADO ESQUERDO: 15 metros para a Rua 05-A, matriculado em nome 

da parte requerida, no Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício de Notas e 

Registros de Tangará da Serra/MT, Matrícula nº 4.692.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos. Devidamente emendada, RECEBO a petição 

inicial. Pretende a parte autora usucapir a seguinte área: “Lote n. 05-A, 

Quadra n. 03, Área C, com 157,50 m², Loteamento Jardim Eldorado, em 

Tangará da Serra/MT”. Logo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

05 de março de 2020, às 15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente 

formulada pelo próprio Centro. Não obstante inicialmente agendada 

audiência de conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de Soluções 

de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo da realização de mais 

de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do CPC. CITE-SE a parte 

demandada, sendo certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 

do CPC, dependendo da postura das partes quanto à realização da 

audiência de conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, 

com a advertência grafada no artigo 344 do CPC. No mais, CITEM-SE os 

confinantes do imóvel usucapiendo (fl. 51-verso) e seus cônjuges, se 

casados forem, na forma do artigo 246, § 3º, do CPC, com a advertência 

grafada no artigo 344 do CPC. CITEM-SE, ainda, por edital, com prazo de 

trinta 30 dias, os réus incertos e desconhecidos, bem como terceiros 

interessados, na forma dos artigos 259, incisos I e III, do CPC. 

NOTIFIQUEM-SE, via postal, com aviso de recebimento, os representantes 

da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, ENCAMINHANDO-SE a 

cada um dos referidos entes cópia da inicial e dos documentos que a 

instruiu, consignando o prazo de 30 dias para manifestação. Por fim, AO 

MPE. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Sem prejuízo, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor para a retificação dos polos 

da demanda, com a inclusão do cônjuge varoa no polo ativo (fl. 56), bem 

como para que passe a constar no polo passivo o espólio de Anfilófio 

Chagas Barbosa e de Judith Lindaura de Souza Barbosa, representado 

por Milton Cardoso Barbosa (fl. 56), além dos confinantes indicados à fl. 

51-verso. No mais, INTIME-SE a parte autora para, diante do pedido de 

inclusão no polo ativo de Maria Aparecida Simão Francisco (fl. 56), 

apresentar, no prazo de 15 dias, a procuração “ad judicia” outorgada pela 

aludida autora. ÀS PROVIDÊNCIAS.”

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

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

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabeth Perez, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 28 de janeiro de 2020.

Élida Juliane Schneider

Gestora Judiciária

Autorizada pelo Art. 1.205-CNGC

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 316183 Nr: 15725-17.2019.811.0055

 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: LOTEAMENTO NOVO TARUMÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EGIDIO FERREIRA SILVA, REGINA MARA 

DOS SANTOS FERREIRA SILVA

 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: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 Vistos.

LOTEAMENTO NOVO TARUMÃ LTDA. ingressou com a presente demanda 

em face de JOSÉ EGÍDIO FERREIRA SILVA e REGINA MARA DOS SANTOS 

FERREIRA SILVA, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

163/164).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 163/164, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 163/164, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas conforme acordado.

Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos respectivos 

advogados.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam ao prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318507 Nr: 17629-72.2019.811.0055

 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: SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ PARA 

AGRICULTURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Certifico que a contestação de fls. 80/104 foi apresentada dentro do 

prazo legal. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte autora para impugná-la, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 330712 Nr: 416-19.2020.811.0055

 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: JOSÉ MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DE SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar sua 

profissão e endereço eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

Na mesma oportunidade, (b) deverá esclarecer o polo passivo da 

demanda, uma vez que se trata de procedimento de jurisdição voluntária.

Ainda, a certidão de óbito de fl. 25 contém a informação de que a falecida 

“deixa filhos todos maiores”, logo, é de se concluir pela existência de 

demais herdeiros.

 Dessa feita, a parte autora também deverá (c) esclarecer se existem 

outros herdeiros além do autor, sendo certo que, em caso positivo, deverá 

promover a inclusão dos referidos no polo ativo da demanda, 

qualificando-os na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, bem como juntar 

as respectivas procurações “ad judicia” e documentos pessoais que 

comprovem a ascendência.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 330767 Nr: 456-98.2020.811.0055

 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: CARLOS ALBERTO BARBOSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, BANCO 

BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

EMENDAR a inicial no que tange ao valor da causa, conforme a 

fundamentação anterior, sob pena de extinção, conforme preceitua o 

artigo 321, parágrafo único, do CPC.Na mesma oportunidade, deverá a 

parte autora apresentar as três últimas declarações de imposto de renda 

em nome próprio, bem como outros documentos que achar conveniente 

para retratar a hipossuficiência, sendo certo que a inércia será 

interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do 

CPC. Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer 

dúvida sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na 

forma do artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com 

o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331054 Nr: 715-93.2020.811.0055

 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: SOLANGE COELHO VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - OAB:25162-0-MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de março de 2020, às 

16h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, por carta com aviso de recebimento, sendo 

certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, 

dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de 

conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331056 Nr: 719-33.2020.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARQUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - OAB:25162-0-MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de março de 2020, às 

14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, por carta com aviso de recebimento, sendo 

certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, 

dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de 

conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331061 Nr: 729-77.2020.811.0055

 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: ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - OAB:25162-0-MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de março de 2020, às 

13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, por carta com aviso de recebimento, sendo 

certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, 

dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de 

conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331062 Nr: 731-47.2020.811.0055

 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: ANA LIDIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de março de 2020, às 

15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, por carta com aviso de recebimento, sendo 

certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, 

dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de 

conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331067 Nr: 741-91.2020.811.0055

 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: JULIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - OAB:25162-0-MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3.610-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de março de 2020, às 

13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, por carta com aviso de recebimento, sendo 

certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, 

dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de 

conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331070 Nr: 747-98.2020.811.0055

 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: MISAEL RODRIGUES DA SILVA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de março de 2020, às 

14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, por carta com aviso de recebimento, sendo 

certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, 

dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de 
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conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331071 Nr: 749-68.2020.811.0055

 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: EDNA DA SILVA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de março de 2020, às 

15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, por carta com aviso de recebimento, sendo 

certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, 

dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de 

conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331076 Nr: 759-15.2020.811.0055

 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: JOAO PAULO DE SOUZA CONSTANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - OAB:25162-0-MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de março de 2020, às 

14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, por carta com aviso de recebimento, sendo 

certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, 

dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de 

conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331079 Nr: 763-52.2020.811.0055

 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: ROBERTO DE SOUZA MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - OAB:25162-0-MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de março de 2020, às 

16h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, por carta com aviso de recebimento, sendo 

certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, 

dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de 

conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

No mais, PROMOVA-SE a retificação os autos a fim de que passe a 

constar, como valor da causa, a quantia de R$ 3.037,50 (fl. 10).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257283 Nr: 22520-10.2017.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS VELASCO, ESPOLIO DE JOÃO 

SILVESTRE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264, CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B 

OAB/MT, FLAVIO AUGUSTO VALERIO FERNANDES - OAB:209083/SP, 

MARCELA LEÃO SOARES - OAB:OAB 7304-A, PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249, RAFAEL MORTARI LOTFI - OAB:236623

 Vistos.

De início, considerando que a demanda em questão tramita em autos 

físicos, JUNTEM-SE aos autos os documentos contidos na mídia digital de 

fl. 144, haja vista que não constam nos autos o acórdão referente ao 

recurso de apelação interposto pela parte autora.

Após a juntada, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnarem o que entenderem de direito.

No mais, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se os valores condizentes aos 

documentos de fls. 85/86 foram depositados nos Autos n. 

16083-55.2014.811.0055 (Código Apolo: 174231), que tramitam na 1ª Vara 

Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, com o que se manterá a 

reserva de bens correspondente ao valor já depositado pelo apelado, 

conforme acórdão constante da mídia de fl. 144.

Após, transcorrido “in albis” o prazo e certificado o depósito dos valores 

na execução (Código Apolo: 174231), AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283707 Nr: 12082-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: CVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

18/02/2020, às 15h00min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente para comparecerem a audiência 

acima designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a 

recusa à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se 

verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, 

para querendo apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

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 das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275976 Nr: 5654-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDAV, ROSANA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO VASQUES CAPARROZ

 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: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 67, a parte exequente informa a 

satisfação do debito alimentar, e por consequência, requer a extinção da 

presente execução.

Instado a manifestar-se o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante o adimplemento do débito alimentar (fl. 68).

Desta forma, considerando o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, 

preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Assim, tendo em vista o adimplemento do débito alimentar, a extinção do 

feito por cumprimento da obrigação é medida que se impõe.

Dispositivo.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas.

PROCEDA o Sr. Gestor Judiciário com o recolhimento de eventual mandado 

de prisão e restrições em nome do executado (SPC, Serasa, Protesto) 

expedido nos autos.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153041 Nr: 1712-23.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EJFDA, APFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 10.186

 Vistos.

Converto o feito em cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 do 

CPC.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Diante de petitório e estando preenchidos os requisitos do art. 523 e 524, 

do CPC, prossiga-se o cumprimento de sentença, conforme as 

determinações contidas nesta decisão:

Havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).

I. INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu advogado, para pagar em 15 

(quinze) dias, e em caso de não pagamento voluntário no prazo, incidirá 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido 

de custas e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º).

II. Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pela parte 

exequente.

III. Em havendo indicação de bens pela parte credora, PENHOREM-SE os 

bens indicados (CPC, art. 524, VII).

IV. Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios 

autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525);

 V. Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.

VI. Realizadas a penhora e a avaliação, iniciar-se-á a fase de 

expropriação (CPC, art. 685, parágrafo único).

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 295971 Nr: 1492-39.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRV, RESENILDA PAULINA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DOS SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 CERTIFIQUE o Sr. Gestor Judiciário acerca da tempestividade dos 

embargos de declaração interposto às fls. 98/100.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 116490 Nr: 6539-19.2009.811.0055

 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: EC, JDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, Hugnei Santos Moraes - OAB:18732-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

OFICIE-SE a fonte pagadora da parte requerida Centro de Pagamento do 

Exército (CPEX-1982), para que proceda com o desconto mensal da 

remuneração percebida pelo Sr. Edilson de Oliveira Ribeiro, a título de 

alimentos em favor da filha Evelyn Couto, no valor de 17% (dezessete por 

cento) do seu respectivo salário líquido, depositando na conta bancária da 
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requerente, Evelyn Couto, Banco do Brasil S/A, Agência: 1321-8, Conta 

Corrente: 62.889-1.

Consigno que deverá ser encaminhada cópia da sentença junto ao 

referido ofício.

Após, proceda-se com o retorno dos autos ao arquivo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120478 Nr: 10265-98.2009.811.0055

 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: MARIA FERNANDES DA PAZ, DALILA CRISTIAN 

FERNANDES DA PAZ, PRISCILA CRISTINA FERNANDES, WELLINGTON 

ANTONIO FERNANDES DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALTER ANTONIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 

3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o inventariante na pessoa do seu advogado, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, compareça na secretaria da 2ª Vara Cível 

desta Comarca de Tangará da Serra para retirar o formal de partilha 

devidamente retificado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297412 Nr: 22800-44.2018.811.0055

 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: LHADJ, MADSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da autora (inventariante), para 

que possa tomar conhecimento, bem como dar cumprimento ao r. 

despacho que segue transcrito: "Vistos. Intime-se o inventariante e demais 

herdeiros, pessoalmente, bem como seu procurador, para no prazo de 60 

(sessenta) dias, juntar documentos conforme determinado às fls. 19, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. 

Intime-se. As providências. Cumpra-se.", referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297412 Nr: 22800-44.2018.811.0055

 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: LHADJ, MADSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do(a) autor(a) (inventariante), 

para que traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço 

atualizado da parte.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228927 Nr: 17589-95.2016.811.0055

 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: EMDC, FMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 (DEZ)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora, razão pela qual: I. CONFIRMO a liminar 

deferida às fls. 39/41, e DECRETO a interdição da Sra. Florinda Maria da 

Cruz, DECLARANDO-A incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil, nos limites da curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar 

quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou 

praticar os atos de mera administração, a fim de gerir atos financeiros e 

econômicos, na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, 

ambos do Código de Direito Civil Brasileiro. II. NOMEIO-LHE a curadora Sra. 

Edna Maria da Cruz, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, 

nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC; E por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Após, publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curador, com fundamento no art. 755, § 3º do CPC. Após o 

decurso do prazo recursal, Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro 

Civil, para averbação à margem do assento de nascimento da interditada. 

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319622 Nr: 18455-98.2019.811.0055

 AÇÃO: Petição->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA ANDRUCHAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da autora, para que possa 

comparecer perante esta secretaria, a fim de proceder com a assinatura 

no Termo de Testamentaria, no prazo de 05 (cinco) dias, referente ao 

respectivo feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 307831 Nr: 9010-56.2019.811.0055

 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: LJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FELIZ DA SILVA - 

OAB:24.782/MT, PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA - OAB:24.783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, Hugnei Santos Moraes - OAB:18732-E

 Vistos.

 Considerando o que dispõe o art. 335, inc. II do CPC, certifique o Sr. 

Gestor Judiciário acerca de oferecimento de contestação.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304556 Nr: 6432-23.2019.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20.491/O-oab MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo de 5 (cinco) dias comparecer nesta Secretaria da 2ª 

Vara Cível a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra 

devidamente confeccionado na contracapa dos autos, para as 

providências cabíveis.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255433 Nr: 20995-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO PEREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a carta precatória ter sido devolvida sem 

cumprimento, intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330618 Nr: 306-20.2020.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PARÁ DE MINAS-MG, LEANDRO ANTONIO MACIEL 

REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID ESTEVES SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA REGINA SILVA 

LOMMEZ - OAB:OAB/MG 160.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no Centro, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144892 Nr: 4547-18.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A, 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:OAB/MT 17209-A

 Certifico que, intimo a parte reuerida Itapeva VII Multicarteira Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados, sobre o despacho 

de fl. 538, a seguir transcrito: " Autos nº: 14489 Visto Compulsando 

detidamente os autos, verifico que às fls. 528 foi deferida a intervenção 

de Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 

não Padronizados como assistente litisconsorcial. Contudo, verifico que o 

advogado da assistente litisconsorcial não foi intimado da referida 

decisão, bem como dos atos processuais subsequentes. Sendo assim, 

com o fim de evitar alegação de nulidade, intime-se a assistente 

litisconsorcial por meio de seu advogado (fls. 462), para se manifestar 

acerca da decisão de fls. 528, bem como dos atos processuais 

subsequentes, no prazo de 05 (cinco) dias.Havendo manifestação ou 

certificado o decurso de prazo para tanto, voltem-me os autos conclusos. 

Às providências. Tangará da Serra-MT, 25 de novembro de 201Anderson 

Gomes Junqueira. Juiz de Direito."

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183775 Nr: 1799-08.2015.811.0055

 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: SEMENTES ACAMPO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS HIDALGO THOME 

- OAB:4193/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Certifico que, intimo a parte autora acerca do despacho de fl. 149, a 

seguir transcrito: Autos nº: 18377 Vistos em corro. Defiro a substituição 

processual de Alexandro Costa Pinheiro e Tiago Tonin por Sementes 

Acampo Importação e Exportação Ltda, nos termos do art. 108 do Código 

de Processo Civil, devendo ser providenciada as retificações necessárias 

junto a capa dos autos e distribuidor. Feito isto, intime-se a mesma para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Não 

havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias. Às providências. Tangará da Serra-MT, 07 de novembro de 

2019.Anderson Gomes Junqueira. Juiz de Dirto."

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313896 Nr: 13786-02.2019.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIZEN COMBUSTIVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLI & GALLI LTDA, MARCOS MARCELINO 

ALBUÊS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLPHO VANNUCCI - 

OAB:217402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - OAB:MT 

- 3.008-A

 Certifico que a contestação de fls. 123/131 é intempestiva. Certifico, 

ainda, que não obstante, intimo a parte autora para se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26390 Nr: 2899-81.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTHERFORD TRADING S/A, PAULO SERGIO 

DA SILVA CARDOSO, RANELLO PARRINI, RUY RAMAZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA VALENTIM DOS 
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SANTOS - OAB:392.420/SP, JEREMIAS ALVES PEREIRA FILHO - 

OAB:33868-SP, LUIZ HENRIQUE BORROZZINO - OAB:262.256/SP, 

MARIA DE FATIMA MONTE MALTEZ - OAB:113.402 -SP

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da exceção de 

pré-executividade de fls.886/924.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129058 Nr: 7919-43.2010.811.0055

 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): MILTON TRENHAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Certifico que, consoante determinação de fl.s. 201, intimo as partes para 

manifestarem quanto à manifestação do Contador Judicial de fl. 203-203v, 

noprazo de 15 ( quinze dias).

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137151 Nr: 7470-51.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA MARIA MASSAROLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 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:

 Certifico que, ante o decurso do prazo para o executado apresentar 

impugnação à penhora, intimo a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 ( cinco) dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106830 Nr: 5542-70.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMIR SERGIO PORTOLAN, ARY ANEO TEDESCO, 

ALEXANDER LUIZ CANALE, RENATA SUSETE CAUDURO NAPURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393, CARLOS REZENDE JÚNIOR - OAB:9059, DANIELE 

IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT, JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490, LAÍS OLIVEIRA B. RIBEIRO - 

OAB:15.757-B/MT, PATRICIA BIONDO - OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos acerca da petição e comprovante de pagamento 

de fls.433/436.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151701 Nr: 290-13.2013.811.0055

 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): E. S. FERNANDES & CIA LTDA-ME

 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: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 Certifico que decorreu na data de 27/01/2020, o prazo para a parte 

executada efetuar o pagamento do débito, apesar de ter sido devidamente 

intimada da decisão de fls.275 pelo DJE, conforme certidão de publicação 

de fls.276.

Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença de fls.278/284 foi 

apresentada tempestivamente, portanto encaminho os autos para 

intimação da parte exequente, para no prazo de 05 (cinco), manifestar-se 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145409 Nr: 5088-51.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR GONÇALVES, ELENA RAIMUNDO 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ERICO VILHAGRA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre o ofício de fl. 

163, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165964 Nr: 5022-03.2014.811.0055

 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): GELSO JOSE SANINI, VANIA LUCIA SANINI, 

CRISTIANO SANINI-ME

 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: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se acerca da certidão 

do oficial de justiça de fls. 185.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221856 Nr: 11585-42.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em termos de prosseguimento do feito, intimo a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 ( 

quinze) dias, consoante determinação de fl. 68.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326937 Nr: 23978-91.2019.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE RAMOS DA SILVA LIMA
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 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 intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias 

,manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de justiça de fls. 129, 

bem como efetuar o pagamento do importe de R$ 36,74 (trinta e seis reais 

e setenta e quatro centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça Arash Kaffashi, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326606 Nr: 23703-45.2019.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo de Almeida Cardoso, MÁRCIA REGINA 

KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Ghisi - OAB:

 Certifico que o advogado Matheus Ghisi, levou os presentes autos com 

carga normal, porém equivocadamente, tendo em vista que não abriu 

prazo para o mesmo, sendo assim até o presente momento não 

providenciou a sua devolução, impulsiono os presentes autos e intimo-o 

para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos termos dos artigos 

431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9822 Nr: 124-35.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ARI LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU DONIDA DAL CASTEL, ANTONIO LUIZ 

DAL CASTEL, AMADO PAULO DAL CASTEL, PASCOINA DONIDA DAL 

CASTEL, NAURA DAL CASTEL NUNES, NEUSA MARIA DAL CASTEL 

MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Certifico que, tendo em vista a carta precatória ter sido devolvida sem 

cumprimento, intimo a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309369 Nr: 10282-85.2019.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA, 

JDC.FRANCA-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALES PINHO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JULIANO BRUNELLI 

MENDES - OAB:OAB/SP 178.383, PATRICIA MASSA DA SILVA - 

OAB:82292, THALITA VIRGINIA ELIAS - OAB:OAB/SP 232.300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se acerca da certidão 

negativa do oficial de justiça de fls.37, cientificando-o de que não havendo 

manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a deprecata será devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320868 Nr: 19474-42.2019.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERLY CATARINA CACERES RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se da certidão negativa 

do oficial de justiça de fls.35 vº, cientificando-o de que não havendo 

manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a deprecata será devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330181 Nr: 26439-36.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

GRAOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim Floriza, 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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000043-68.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SELMA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

VISTOS 1 - Diante da documentação juntada, a qual reputo suficiente, com 

fulcro no artigo 98 do NCPC, defiro os beneficios da gratuidade da Justiça 

à requerente. 2 - Analisando detidamente os autos, na analise da inicial, 

verifica-se que a autora faz dois pedidos, ou seja, define dois capitulos de 

eventual sentença final cuja procedência pretende, bem como requer a 

tutela de urgência em relação a ambos os pedidos. Ocorre que não 

obstante em relação (reanalise do titulo), não se tenha a necessidade de 

incluir litisconsortes, é certo que o outro pedido (suspensão e abstençãod 

e nomeação) implica na invasão da esfera de direitos dos demais 

classificados, pelo menos dos que estão nas colocações superiores à 

requerente. Assim, determino seja emendada a inicial quanto ao referido 

ponto, eis que mantendo o referido pedido a inclusão dos mesmos como 

litisconsortes seria providencia necessária. Fixo o prazo de 15 dias. 

Intime-se via sistema e DJE.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 254224 Nr: 20028-45.2017.811.0055

 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: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATURNINO MASSON, ZILDA DE FATIMA DE 

SOUZA BATISTA, LUCIANO DA SILVA GOIS, FABIO VALERIO LAURITO, 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 Diante do exposto, considerando que não há elementos suficientes nos 

autos para afastar a pretensão trazida em Juízo pelo Ministério Público, 

RECEBO A INICIAL. Com fulcro nos artigos 297, art. 300 e art. 311, todos 

do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA pleiteada para determinar 

a indisponibilidade dos bens dos requeridos. Sendo assim, DETERMINO e 

promovo o bloqueio de valores existente em instituições financeiras via 

BACENJUD.Caso infrutífera a diligencia via BACENJUD, intime-se 

imediatamente a parte autora para se manifestar em 10 (dez) 

dias.CITEM-SE os requeridos para contestar a inicial, no prazo legal, com 

as ressalvas pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 19 

março de 2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16915 Nr: 3424-68.2001.811.0055

 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: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ QUATRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448, VALDEIR SALVIANO DA COSTA - OAB:11468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte executada dos termos da petição de fls. 

155/156, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313402 Nr: 13402-39.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINA MARTINS DE MORAIS, ZULMIRA DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 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: JAKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172/B-MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009

 Intimação do autor para manifestar sobre o teor da petição de folhas 

75/86, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264208 Nr: 27830-94.2017.811.0055

 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: EDVAGNO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES MANFRINATO JUNIOR, NILSEIA 

APARECIDA MANCHINI SINHORETTO MANFRINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para devolver os autos nesta 

secretaria, no prazo de 48 horas, tendo em vista encontra- se em carga 

desde 21/11/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279857 Nr: 8892-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLI & GALLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para devolver os autos nesta 

secretaria, no prazo de 48 horas, tendo em vista encontra- se em carga 

desde 09/09/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292350 Nr: 18942-05.2018.811.0055

 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: QUEZIA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI UNIC EDUCACIONAL 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: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Intimação do autor para manifestar sobre o teor da petição de folhas 

102/164 e 172/174, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299426 Nr: 160-13.2019.811.0055

 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: JULIANA BARBOSA GARCIA, ESPOLIO DE WENCESLY 

ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTN - CENTRO DE TRADIÇÕES NORDESTINAS 

DE TANGARA DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b, VANESSA ANDRADE DA SILVA - OAB:24784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para devolver os autos nesta 

secretaria, no prazo de 48 horas, tendo em vista encontra- se em carga 

desde 28//08/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301067 Nr: 2191-06.2019.811.0055

 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: JOÃO AGAPITO, MARTHA MIGLIOLI DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOVINO MOREIRA DO PRADO, 

WILMA DO PRADO NODARI, NILTON NODARI, PEDRO VAIR DO PRADO, 

VERALICE DO PRADO, ANTONIO VAGNER DO PRADO, MARIA ABADIA 

PRUDENCIO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:OAB/MT 13.824

 Intimação do advogado da parte autora, para devolver os autos nesta 

secretaria, no prazo de 48 horas, tendo em vista encontra- se em carga 

desde 09/10/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321077 Nr: 19668-42.2019.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LUCIAN ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY ANNE MENEZES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca da certidão do oficial de justiça 

NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

MARCELO LUCIAN ME, uma vez que me dirigi ao endereço no dia 

16/01/2020 e no local encontrei o estabelecimento comercial chamado 

“Samuka Hamburgueria” – Hamburgueria do Samuka Eireli, CNPJ nº 

25.057.408.0001/20, o proprietário, Sr. Samuel, informou que o Requerido 

era o antigo proprietário do empreendimento do local, uma marmitaria, e 

que não sabe o atual endereço do mesmo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190321 Nr: 6898-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE SOUZA PEDROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 Certifico que os documentos de folhas 173/174 estão inlegíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190321 Nr: 6898-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE SOUZA PEDROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA , para manifestar 

acerca da certidão de folhas 175, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167954 Nr: 8310-56.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS 

PARA ESCRITORIO LTDA, HITLER SANSÃO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Intimação do advogado da parte autora, para devolver os autos nesta 

secretaria, no prazo de 48 horas, tendo em vista encontra- se em carga 

desde 23/10/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242492 Nr: 10849-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGINA TEIXEIRA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para devolver os autos nesta 

secretaria, no prazo de 48 horas, tendo em vista encontra- se em carga 

desde 23/09/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233153 Nr: 22057-05.2016.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCAFÉ COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAVO - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EMBALAGENS LTDA, PAULO CESAR DE ARAUJO FREITAS, ALDRIN NEIL 

CORGOSINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADA a parte Autora para que efetue, no prazo de 5 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237998 Nr: 5221-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON DE ANDRADE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENY DE ARRUDA R. DE 

JESUS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT

 Intimação do autor para manifestar sobre o teor da petição de folhas 

177/178, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147413 Nr: 7203-45.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBILEI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8530-A, SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLI LILIANI MARTINS - 

OAB:, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O, RANULFO DE 

AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 Intimação do autor para requerer o que de direito nos autos, bem como 

acerca da certidão; Certifico que decorreu o prazo e o executado não 

comprovou o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito (fls. 201/203, bem como não apresentou 

impugnação nos autos, apesar de intimado por meio de seu advogado no 
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DJE nº 10537, de 18/07/2019 e publicado no dia 19/07/2019, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131927 Nr: 1727-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI ANTUNES DA COSTA, CELSO PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO, JUCIRLEI DE CONTO 

ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, MARCOS ANTONIO DE MELLO - 

OAB:OAB/13.188-B, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 

Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 Intimação do advogado da parte autora, para devolver os autos nesta 

secretaria, no prazo de 48 horas, tendo em vista encontra- se em carga 

desde 10/09/2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64701 Nr: 6211-60.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES E 

ASSESSORIA LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA, CARLOS 

DIOGO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680/MT, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2484-RO, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Intimação do advogado da parte executada, para devolver os autos nesta 

secretaria, no prazo de 48 horas, tendo em vista encontra- se em carga 

desde 11/10/2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 102529 Nr: 1375-10.2008.811.0055

 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: IVAN VIEIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT, PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - 

OAB:11132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 Vistos,

Proceda-se o levantamento dos valores depositados pelo autor em favor 

da instituição financeira requerida.

Outrossim, considerando-se que a baixa da restrição não foi objeto do 

presente feito, inviável o acolhimento do pedido de fls. 437.

Após o levantamento dos valores pendentes nos autos e não sendo 

apresentados novos requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125994 Nr: 4955-77.2010.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR MARIA FOGLIATTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10055/MT, 

RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Intimação do advogado da parte autora, para devolver os autos nesta 

secretaria, no prazo de 48 horas, tendo em vista encontra- se em carga 

desde 28/11/2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128879 Nr: 7792-08.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER, ED WILSON STIFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, BANCO 

PSA FINANCE BRASIL 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: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT, SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 Intimação do executado para manifestar acerca do o cálculo do saldo 

remanescente de folhas 447/450, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315713 Nr: 15315-56.2019.811.0055

 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: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HEITOR LESCANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA PATRICIA MAZIERO 

MARTINAZZO - OAB:23339/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:MT 15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito, bem como 

acerca da certidão Certifico nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC que 

decorreu o prazo e o requerido não ofereceu contestação nos autos, 

conforme termo de audiência de folhas 95, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316072 Nr: 15627-32.2019.811.0055

 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: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOMAS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - 

OAB:25162-0-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Intimação do autor para manifestar acerca da certidão: Certifico que 

decorreu o prazo de 5 (cinco) dias e a parte requerida não comprovou o 

pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, bem como 

decorreu o prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º), sem resposta nos autos, apesar de 

citado as folhas 70/73, bem como requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10930 Nr: 1336-91.2000.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FÁTIMA BARRETO PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, ALTAIR MOLOSSI - OAB:OAB/RS 32.161, DANIEL 

ANTONIO ARALDI - OAB:50.831, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para devolver os autos nesta 

secretaria, no prazo de 48 horas, tendo em vista encontra- se em carga 

desde 08/10/2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4330 Nr: 1969-73.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR MARIA FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JÚNIOR - 

OAB:4.383-B OAB/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B 

OAB/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13966/MT

 Intimação do advogado da parte requerida para devolver os autos nesta 

secretaria, no prazo de 48 horas, tendo em vista encontra- se em carga 

desde 28/11/2019.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246480 Nr: 13963-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SOUZA LIMA, JANDERSON 

VIEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 (..) À vista disso, intimem-se as partes para que se manifestem acerca do 

laudo de constatação definitivo de droga juntado às fls. 158/159, no prazo 

de 05 (cinco) dias, podendo apresentar, se necessário, novas alegações 

finais ou ratificar os memorias escritos já apresentados. Empós, 

conclusos para sentença. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 de 

dezembro de 2019.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

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)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/06/2020, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000155-37.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Cumpra-se conforme consta do campo finalidade da presente 

carta precatória, servindo a presente de mandado. Após, devolvam-se os 

autos à origem, com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as 

baixas e anotações devidas. Comunique-se ao Juízo deprecante. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-79.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DE SENNA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/06/2020, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-58.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BARROSO OLIVEIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000173-58.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:FERNANDA 

BARROSO OLIVEIRA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO POLO PASSIVO: VIA VAREJO 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: 08/07/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 29 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: 1000174-43.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RAIHANA DOS SANTOS ZANESCO (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. 1000174-43.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:PAMELA 

RAIHANA DOS SANTOS ZANESCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

THIAGO Data: 08/07/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 
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56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000601-74.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MANOEL PEREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT9183-A (ADVOGADO(A))

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

LINDINALVA MATIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID n.21386106). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 21 de Novembro de 2019. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 

40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

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 Novembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 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 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000047-08.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, 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. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, 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. Deverá o exequente promover o necessário. 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, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000020-25.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, 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. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 
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credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. 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, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000025-47.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA CAROLINE BICCIGO (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, 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. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, 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. Deverá o exequente promover o necessário. 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, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012312-59.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-28.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO WINK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR SANCHES ROMAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000175-28.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:HILARIO WINK 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ QUATRIN POLO PASSIVO: 

MOACYR SANCHES ROMAN 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: 08/07/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 29 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: 1001782-13.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

ALUILSON OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994-A 

(ADVOGADO(A))

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ANTONIO MARCON (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/12/2019, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001871-36.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/12/2019, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002615-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANILZA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 28/11/2019, às 08h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002616-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GERALDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 28/11/2019, às 08h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000540-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ANDRADE RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/11/2019, às 08h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-81.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE GONCALVES LIBERATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/11/2019, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-82.2019.8.11.0055

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:

ESLANE ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 11/11/2019, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000026-32.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, 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. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, 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. Deverá o exequente promover o necessário. 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, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000700-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FABIANE JACOVOZZI GUIDOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-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))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002286-53.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN NATIELI DAMACENO PEREIRA (EXECUTADO)

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, 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. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, 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. Deverá o exequente promover o necessário. 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, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 08 de Outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000998-36.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA OAB - MT23410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISCA TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR OAB - SP173888 (ADVOGADO(A))

 

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 04/03/2020, às 14H45MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006582-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA PATRICIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, 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. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, 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. Deverá o exequente promover o necessário. 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, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-50.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOS SANTOS TORRALBO (AUTOR)

BRUNA OGLIARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000180-50.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:FERNANDO DOS 

SANTOS TORRALBO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES POLO PASSIVO: ALITALIA 

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.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: FRANCINE Data: 13/07/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 29 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: 1006583-69.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATHANAGILDO DA COSTA E FARIA FILHO (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 
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de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, 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. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, 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. Deverá o exequente promover o necessário. 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, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002450-81.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON LUIZ DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO OAB - MT13966/O (ADVOGADO(A))

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ASCARI SOARES OAB - MT21994/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de Citado, o Estado de Mato Grosso se manteve 

inerte. INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-29.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARY DA FONSECA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para que informe se os valores decorrentes dos 

empréstimos foram ou não creditados em sua conta bancária, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015). Promova-se o 

apensamento dos Processos nº 1000162-29.2020.8.11.0055 e nº 

1000159-74.2020.8.11.0055, em razão da aparente conexão entre as 

causas. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-74.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARY DA FONSECA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAÚ CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para que informe se os valores decorrentes dos 

empréstimos foram ou não creditados em sua conta bancária, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015). Promova-se o 

apensamento dos Processos nº 1000162-29.2020.8.11.0055 e nº 

1000159-74.2020.8.11.0055, em razão da aparente conexão entre as 

causas. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006645-12.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA GANDOLFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 15 (quinze) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. 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, 16 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000302-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES TEIXEIRA BATISTA (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu o prazo legal sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007181-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DELIO MARINHO GRAMARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARA DA SERRA-MT (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)
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VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. 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, 09 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DIAS BILQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001611-27.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUILO FRANCISCO SOUZA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA RODRIGUES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000725-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - 345.856.801-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESIEL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011743-58.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DRI METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME (REQUERENTE)

LEO CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO APARECIDO SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

Decisão

Decisão 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:

ANDRESSA GONCALVES OLIVEIRA OAB - MT24921/O (ADVOGADO(A))

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (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)

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, 29 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-88.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELCARO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

MANTOFLORES CAMISARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. 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 protesto e consequente 

lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Não se pode olvidar que o o protesto, assim como 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 há muito 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 
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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. O periculum in mora evidencia-se 

diante dos graves efeitos do protesto, que geram inclusive do nome do 

devedor 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 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. A 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. Em que pese não se esteja, a princípio, diante de relação de 

consumo, a alegação da reclamante soa verossímil, diante da inversão do 

ônus da prova aplicável à espécie diante do que estabelece o art. 373, § 

1º, do CPC, 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 prova até 

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 o protesto 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 a 

suspensão dos efeitos dos protestos nº 474363 de 15.01.2020 e 475221 

de 27.01.2020, lavrados perante o 1º Serviço Notarial e Registral de 

Tangará da Serra-MT, bem como para que as partes reclamadas se 

abstenham de promover novos protestos e a inscrição do nome do 

reclamante nos cadastros de inadimplentes, relativamente aos débitos 

objeto deste conflito, narrados na petição inicial. Consigno que, caso os 

protestos acima descritos já tenham sido efetivados, deverão ser 

cancelados. Expeça-se mandado ao Oficial de Protestos do 1º Serviço 

Notarial e Registral desta Comarca, comunicando-o acerca do teor desta 

decisão, bem como para que cumpra o disposto no art. 17 da Lei nº 

9.492/1997. 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 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, 29 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-88.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELCARO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

MANTOFLORES CAMISARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. 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 protesto e consequente 

lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Não se pode olvidar que o o protesto, assim como 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 há muito 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. O periculum in mora evidencia-se 

diante dos graves efeitos do protesto, que geram inclusive do nome do 

devedor 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 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. A 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. Em que pese não se esteja, a princípio, diante de relação de 
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consumo, a alegação da reclamante soa verossímil, diante da inversão do 

ônus da prova aplicável à espécie diante do que estabelece o art. 373, § 

1º, do CPC, 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 prova até 

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 o protesto 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 a 

suspensão dos efeitos dos protestos nº 474363 de 15.01.2020 e 475221 

de 27.01.2020, lavrados perante o 1º Serviço Notarial e Registral de 

Tangará da Serra-MT, bem como para que as partes reclamadas se 

abstenham de promover novos protestos e a inscrição do nome do 

reclamante nos cadastros de inadimplentes, relativamente aos débitos 

objeto deste conflito, narrados na petição inicial. Consigno que, caso os 

protestos acima descritos já tenham sido efetivados, deverão ser 

cancelados. Expeça-se mandado ao Oficial de Protestos do 1º Serviço 

Notarial e Registral desta Comarca, comunicando-o acerca do teor desta 

decisão, bem como para que cumpra o disposto no art. 17 da Lei nº 

9.492/1997. 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 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, 29 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-36.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HILARINA ORADIA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENCRIS GARCIA OAB - MT26460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais, proposta por Hilarina Oradia Goulart, em 

face de Banco do Brasil S.A, ambos qualificados nos autos. A parte 

autora requer em medida liminar que o banco reclamado cesse de efetuar 

descontos em seu benefício previdenciário, ao argumento de que nunca 

solicitou ou autorizou terceiros a efetuar empréstimos. Todavia, pela 

narrativa dos fatos não se sabe se a reclamante recebeu os valores 

provenientes dos empréstimos que alega indevidos e caso tenha recebido 

o que pretende fazer com os mencionados valores, já que pretende com a 

presente ação a declaração de inexistência da relação jurídica. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, especialmente para informar se recebeu 

ou não os valores decorrentes dos empréstimos citados na inicial, sob 

pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015) 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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 
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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, 29 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-60.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. 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 cognição sumária, não visualizo a 

presença dos requisitos mínimos para concessão da medida antecipatória 

pretendida. O reclamante busca que este Juízo determine a suspensão 

dos descontos "indevidos”, ao argumento de que o banco reclamado não 

cumpriu com a proposta ofertada de isenção de mensalidade referente à 

“cesta de serviços”. Porém, não há, neste momento procedimental, como 

inferir se a alardeada isenção efetivamente se aplica ao contrato 

entabulado entre as partes. Como sugerido no despacho que determinou a 

emenda da petição inicial, para a verificação do acerto da afirmação do 

reclamante no sentido de descumprimento da proposta, é imprescindível a 

análise dos termos do contrato. Isso porque, como mencionado no referido 

despacho, o reclamante anexa à petição inicial apenas a proposta do 

banco na qual constam algumas isenções, as quais, porém, estão 

condicionadas ao prazo de vigência de acordo com o segmento 

cadastrado. Ocorre que, na proposta anexada pelo próprio reclamante, 

consta que o prazo de isenção ofertado variaria entre 12 e 24 meses, a 

depender do que ficou estabelecido em contrato. Porém, conforme petição 

de emenda, o reclamante não tem atualmente em sua posse o referido 

documento, tanto que pede que o banco reclamado promova a exibição do 

contrato para este juízo. Sustenta inclusive que o banco reclamado não 

disponibilizou o contrato e, por consequência, afirma que o banco 

reclamado é que deve comprovar o período de contratação. Ora, é 

indiscutível a importância da informação sobre o período da contratação 

da isenção, se existente, para análise do pedido. Considerando que o 

prazo de isenção (entre 12 e 24 meses) é variável e depende do que foi 

estabelecido em contrato, não há como considerar as afirmações do 

reclamante sem que se analise o pacto. Isso porque, considerando a data 

da portabilidade (12.11.2018 - ID 28013555), a análise dos termos 

contratuais é imprescindível para se verificar qual o prazo fixado em 

contrato de abertura da conta, para que se possa inferir se a oferta ainda 

está ou não produzindo os efeitos pretendidos pelo reclamante na inicial. 

Não obstante, esse não é o único motivo para o indeferimento da medida 

pleiteada. Os extratos juntados pelo reclamante sequer demonstram que 

os descontos efetivamente estão ocorrendo quando da propositura da 

presente ação, já que não informam o ano das operações. Saliente-se que 

referida prova seria de facílima produção pelo reclamante, pois bastaria 

que juntasse extratos com demonstrativo do ano e mês de referência dos 

alegados descontos. Saliente-se que a inversão do ônus da prova, própria 

em ações da espécie, não desonera a parte autora de apresentar provas 

ou indícios mínimos de suas alegações, especialmente quando se está 

diante de fato positivo (descontos e contratação). Diante da ausência da 

prova da contratação e da permanência dos descontos, a consequência 

lógica é a impossibilidade de se determinar sua suspensão, ao menos 

neste momento. Assim, em juízo de cognição sumária, os fatos alegados 

não são suficientes a ensejar a almejada suspensão dos descontos. Por 

outro lado, passo a análise do pedido de exibição de documento (contrato 

de abertura de conta corrente), o qual deve ser deferido. Necessário 

ressaltar que o pedido para exibição de documentos não tem natureza de 

medida cautelar ou de tutela antecipada. Trata-se de medida incidental, a 

ser determinada pelo juiz com fundamento no art. 396 e ss do CPC. 

Aparadas essas arestas, verifico a pertinência do pedido para exibição 

dos documentos indicados pelo promovente nos autos. Saliento, no 

entanto, que não há que se falar em obrigação de fazer para a obtenção 

da documentação indicada; a medida deduzida comporta processamento 

pelo rito do art. 396 e ss. do CPC. Com efeito, tendo em vista que não há 

mais previsão para a cautelar de exibição de documentos, anteriormente 

prevista no art. 844 e ss. do CPC de 1973, a medida deve ser buscada 

incidentalmente, com base nos dispositivos acima mencionados. Nesse 

sentido: APELAÇÃO AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO 

NOMINADA COMO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DA 

PRESENTE AÇÃO. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, não 

há mais previsão de ação cujo objeto seja a exibição de documentos. 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Considerando que a 

presente demanda foi proposta já sob a égide do Novo Código de 

Processo Civil, forçoso o reconhecimento de que a apelante não preenche 

o binômio NECESSIDADE/UTILIDADE caracterizador de seu interesse de 

agir. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. (...) Por primeiro, 

importante salientar que, muito embora a presente ação tenha sido 

nomeada como produção antecipada de provas, trata-se, na verdade, da 

ação cautelar de exibição de documento do Código de Processo Civil de 

1973. Assim, a presente ação efetivamente deveria ter sido extinta por 

falta de interesse de agir decorrente do fato de que não existe, no 

ordenamento atual, ação cautelar de exibição de documentos. Com efeito, 

a partir do advento do Novo Código de Processo Civil, não existe mais 

ação cautelar satisfativa e, assim sendo, em havendo necessidade de 

exibição de documentos, tal medida deve ser buscada incidentalmente. De 

fato, "(...) houve a unificação do procedimento, não existindo mais 

previsão de um processo destinado apenas a satisfazer a tutela cautelar 

de exibição de documento, passando tal medida a integrar a própria ação 

principal. Assim, o pedido de exibição deverá ser deduzido de forma 

incidente no feito, observando-se o disposto nos artigos 396 e seguintes 

do CPC (...)” (TJSP; Apelação nº 1010223-33.2016.8.26.0196; 32ª Câmara 

de Direito Privado; Rel. Des. KIOITSI CHICUTA; J. 15/09/2016). No mesmo 

sentido: TJSP; Apelação nº 1010397- 94.2016.8.26.0405; 19ª Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI; J. 

26/09/2016. Destarte, considerando que a presente demanda foi proposta 

já sob a égide do Novo Código de Processo Civil, é forçoso o 

reconhecimento de que a apelante é carecedora de ação, por ausência de 

necessidade de propor a presente demanda, já que sua pretensão pode 

ser deduzida em caráter incidental na futura ação declaratória. Assim, de 
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rigor a extinção do feito sem julgamento de mérito. Dizer mais, seria 

acrescer folhas... Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso." 

(TJSP, Apelação n. 1057219-86.2016.8.26.0100, 38ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. 29.07.2017, v.u., grifou-se) Nesse 

passo e passando à análise do requerimento, é possível verificar a 

plausibilidade jurídica do pedido para juntada do contrato de abertura de 

conta bancária entabulado entre os litigantes. É evidente a necessidade de 

utilização pelo reclamante do referido documento para esclarecimentos na 

presente ação, já que servirá de prova essencial ao convencimento do 

julgador para o julgamento do conflito. A ausência do contrato está sendo, 

inclusive, o principal fundamento para o indeferimento do pedido de 

urgência almejado pelo reclamante. Além disso, referido documento, que é 

comum e de interesse de todas as partes, está em poder da reclamada, 

sem acesso fácil e imediato do reclamante. Evidente, ademais, que o 

reclamante está necessitando da prova neste processo judicial. Referido 

documento certamente servirá ao reclamante, considerando ainda que, 

nos termos do art. 373 do CPC, a parte tem o ônus de instruir suas 

alegações com as provas existentes, não se justificando exigir-lhe que se 

desincumba de tal ônus sem ter possibilidade de fazê-lo. Por fim, 

evidencia-se a urgência no deferimento da medida, tendo em vista que 

referida prova poderá servir para reanálise do pedido liminar, com a 

consequente determinação de suspensão de descontos conforme 

requerido pelo reclamante nestes autos. Com estas razões, ausentes os 

requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de SUSPENSÃO 

DE DESCONTOS E DEFIRO o pedido incidental para exibição de 

documentos, determinado à reclamada a exibição nestes autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, do contrato de abertura de conta bancária entabulado 

com o reclamante. Em caso de descumprimento desta determinação, 

poderá ser aplicado o disposto no art. 400 do CPC. Designe-se audiência 

de conciliação. 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 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, 

29 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão 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:

ANDRESSA GONCALVES OLIVEIRA OAB - MT24921/O (ADVOGADO(A))

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Revogo a decisão lançada no Id 28568620, tendo em vista que foi 

lançada equivocadamente e não tem correlação alguma com este 

processo. Promova-se sua exclusão dos autos. Passo a análise do 

recurso interposto pela reclamada. Conforme o entendimento sufragado 

no Enunciado nº 166 do FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve 

ser feito no primeiro grau de jurisdição. Certificada a tempestividade e 

presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) 

interposto(s) no efeito devolutivo nos termos do art. 43, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, ou 

decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações devidas, 

remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005838-22.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE LIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Agendado pericia do processo 1005838-22.2019.8.11.0045 para dia 

12/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004752-16.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE NARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - 468.273.580-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Agendado pericia do processo 1004752-16.2019.8.11.0045 para dia 

12/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005181-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Agendado pericia do processo 1005181-80.2019.8.11.0045 para dia 

12/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005209-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SANTOS DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Agendado pericia do processo 1005209-48.2019.8.11.0045 para dia 

19/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1004641-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS PANTOJA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Agendado pericia do processo 1004641-32.2019.8.11.0045 para dia 

19/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005332-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR CAETANO LAZAROTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Agendado pericia do processo 1005332-46.2019.8.11.0045 para dia 

19/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003407-15.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GAIST - ME (EXECUTADO)

SAMUEL GAIST (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para que, junte aos autos guia de recolhimento 

de diligência a ser cumprida pela Comarca de Tapurah-MT(informar-se 

sobre valores diretamente naquele Juizo).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004612-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVO BELLINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, SE MANIFESTAR 

ACERCA DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002263-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. A. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. S. W. (REQUERIDO)

J. D. O. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA JUNTADA DO ESTUDO 

PSICOSSOCIAL.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002263-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. A. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. S. W. (REQUERIDO)

J. D. O. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA JUNTADA DO ESTUDO 

PSICOSSOCIAL

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003498-08.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA OAB - MT146474-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSUMPTA BONDAN VOLPATO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003498-08.2019.8.11.0045. 

EMBARGANTE: BRF S.A. EMBARGADO: ASSUMPTA BONDAN VOLPATO 

Vistos. I. Verifica-se que a parte embargante emitiu a guia de custas 

iniciais de embargos à execução, constante no id. 21957582 p. 1/2, 

vinculada à ação de execução nº 1003479-70.2017.8.11.0045. Visando 

adequar no sistema a correta arrecadação de guias, determino que seja 

informado ao Fundo de Apoio Judiciário (Funajuris) de que a correta 

vinculação da guia de recolhimento nº 97372 deverá ser considerada para 

a presente ação (nº 1003498-08.2019.8.11.0045). II. Sendo tempestiva a 

interposição, recebo os presentes embargos à execução. III. Proceda-se o 

apensamento aos autos nº 1003479-70.2017.8.11.0045. IV. Nos termos do 

art. 920, I, do Código de Processo Civil, ouça-se a parte embargada, por 

intermédio de seu procurador, no prazo de 15 (quinze) dias. V. Eventual 

pedido de suspensão, ou de outra natureza, tal como preliminar, serão 

analisados após a apresentação da impugnação aos embargos. VI. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156451 Nr: 3761-91.2018.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 Intimação da parte embargada/apelada:"Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para a análise do(s) recurso(s) 

interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

III. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101641 Nr: 22322-08.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ALEXANDRE ARENA COELHO, 

LUCIANO ARMANDO SETTE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 276 de 691



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para que junte aos autos, guia de 

autenticação de 01(uma) cópia para o selo de autenticidade que utilizado 

no Termo de Penhora confeccionado, visando a averbação no CRI 

competente.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004515-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE BALESTRIN (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 1004515-16.2018.8.11.0045. Considerando-se o 

superveniente usufruto de folga compensatória por este magistrado nos 

dias 03 à 07 de fevereiro de 2020, devidamente autorizado pela 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Redesigno a 

audiência precedentemente agendada para o dia 15 de abril de 2020, às 

15h30min. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de janeiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004193-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDA GOMES FLOR (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 1004193-93.2018.8.11.0045. Considerando-se o 

superveniente usufruto de folga compensatória por este magistrado nos 

dias 03 à 07 de fevereiro de 2020, devidamente autorizado pela 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Redesigno a 

audiência precedentemente agendada para o dia 15 de abril de 2020, às 

16h30min. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de janeiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004279-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIO PIAZZA TOPANOTTI (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 1004279-64.2018.8.11.0045. Considerando-se o 

superveniente usufruto de folga compensatória por este magistrado nos 

dias 03 à 07 de fevereiro de 2020, devidamente autorizado pela 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Redesigno a 

audiência precedentemente agendada para o dia 04 de março de 2020, às 

14h. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de janeiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003702-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN NARCISO SALGUEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FAGUNDES DE ALENCAR (REU)

MYRELA ARAUJO XIMENES (REU)

FERNANDO FAGUNDES DE ALENCAR 02024645127 (REU)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006141-36.2019.8.11.0045

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:

LUCAS DANIEL HASSE (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça (vez que 

local fornecido s/n não é atendido pelos correios) mediante a expedição 

de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005203-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WARCKEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO(A))

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Número do Processo: 

1005203-12.2017.8.11.0045 Espécie: Processo de conhecimento 

Requerente: Daniel Warcken Requerido: OLX Atividades de Internet Ldta. 

Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, 13h30min. PRESENTES 

Juiz : Dr. Cristiano dos Santos Fialho Autor: Daniel Warcken Advogado: 

Daniel Marzari Preposta da requerida: Elisa Barichello Dalastra Advogado: 

Cristiano Alcides Basso Acadêmica do curso de Direito: Ana Carolina 

Richter OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e apregoada às partes, 

constatou-se a presença das pessoas supramencionadas. Tentada a 

conciliação, restou inexitosa. Em termo apartado foi realizada a coleta do 

depoimento pessoal do autor. Pelo advogado do autor foi dito que desistia 

da oitiva da testemunha Rubem Steffens Roque. Pelo advogado da 

requerida foi dito que requeria prazo para a juntada de substabelecimento. 

DELIBERAÇÕES Determino que a escrivania atualize o sistema PJE, 

referente aos dados de endereço do autor, de acordo com a certidão 

arquivada no evento n.º 26365781. Concedo ao advogado da requerida, o 

prazo de 15 (quinze) dias, para a juntada de substabelecimento. 

Encerrada a instrução, abra-se vista dos autos as partes, primeiramente 

ao autor, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem 

as alegações finais. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Cristiano dos Santos 

Fialho Autor: Daniel Warcken Advogado: Daniel Marzari Preposta da 

requerida: Elisa Barichello Dalastra Advogado: Cristiano Alcides Basso

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1000336-68.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA G. PÓVOAS (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (ORDENADO)
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Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta de Ordem n.º 1000336-68.2020.8.11.0045. Cumpra-se a ordem, 

servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas pertinentes, 

devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de estilo. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 29 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000380-87.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BUBNIAK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUVERDENSE ESPORTE CLUBE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000380-87.2020.8.11.0045. Intime-se o exequente, na 

pessoa do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, providencie o pagamento das custas de distribuição da missiva e as 

despesas de locomoção do meirinho, sob pena de devolução da 

deprecata, independentemente de cumprimento. Não havendo 

manifestação e/ou pagamento no prazo, devolva-se. Havendo o 

pagamento das custas, ou a comprovação da concessão de gratuidade 

de justiça, cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia como 

mandado. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de janeiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005276-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE SALETE CASONATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS OAB - MT0008140A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO HENRIQUE LAZARON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT7131 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Número do Processo: 

1005276-13.2019.8.11.0045 Espécie: Carta Precatória->Cartas->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte Autora: Cleide 

Salete Casonatto. Requerido: Elio Henrique Lazaron Data e horário: 

quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, 14h30min. PRESENTES Juiz : Dr. 

Cristiano dos Santos Fialho Advogado da autora: Alandarc da Rosa 

Dantas Testemunha: Amilton José de Oliveira OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência e apregoadas às partes, constatou-se a presença das partes 

supramencionadas. DELIBERAÇÕES Considerando-se a petição de ID n.º 

28399491 e o atestado juntado no ID n.º 28399492, restou prejudicada a 

realização do ato. Diante disso, Designo audiência para o dia 11 de 

fevereiro de 2020, às 16h30min. Intimem-se. Saem os presentes intimados. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Ana Carolina Richter, estagiário, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Cristiano 

dos Santos Fialho Advogado da autora: Alandarc da Rosa Dantas 

Testemunha: Amilton José de Oliveira

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001156-24.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA MOREIRA DE CASTRO (AUTOR(A))

EDIO MOREIRA DE CASTRO (AUTOR(A))

VAGNER MOREIRA DOS ANJOS (AUTOR(A))

IDALINA PADILHA PEREIRA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, conforme IDs 28554917 e 28559749, nesta data, foi 

realizado o procedimento de parcelamento das custas, sendo assim, nos 

termos da decisão ID 27560891, INTIMO a parte autora para realizar o 

pagamento primeira parcela, sob pena de cancelamento da distribuição do 

processo e indeferimento da petição inicial [art. 290 do Código de 

Processo Civil].

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000798-59.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARVAL BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARAL & LIMA LTDA - EPP (REU)

AMILTON MARINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000798-59.2019.8.11.0045. Considerando-se a possível 

existência de direito de regresso, com fundamento no teor do art. 125, 

inciso II do Código de Processo Civil, Determino a citação da empresa 

denunciada à lide Mapfre Seguros Gerais S/A. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 28 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002573-12.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILSO CADORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR KREIN (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002573-12.2019.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002197-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FRANCISCO DE PAULA (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 1002197-94.2017.8.11.0045. Providencie-se 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 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

29 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001900-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

DOLORES LORENSI BARBOSA (EXECUTADO)

LORENZI DAL MOLIN & BARBOSA FAVARIN LTDA - ME (EXECUTADO)

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

GRAZIELLE BARBOSA FAVARIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001900-53.2018.8.11.0045. Item I – A escrivania deverá 

elaborar certidão, com o objetivo de especificar se a executada Via Verde 

Turismo e Viagens Ltda-Me, devidamente citada (ID n.º 18282860), 

apresentou manifestação. Item II – De acordo com a norma de regência, 

para a validade da citação pelo correio afigura-se indispensável que o 

destinatário-réu/executado receba, pessoalmente, a missiva, e aponha a 

assinatura no respectivo aviso de recebimento. Não basta simplesmente a 

entrega da carta no endereço do destinatário [cf.: STJ, REsp n.º 

884.164/SP, 3.ª Turma, Rel.: Min. Castro Filho, j. em 27/03/2007; STJ, REsp 

n.º 712.609/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/03/2007; 

STJ, EREsp n.º 117.949/SP, Corte Especial, Rel.: Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, j. em 03/08/2005]. Portanto, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que os avisos de recebimento, que 

guarnecia as cartas de citação e intimação pelo correio, endereçadas às 

executadas Grazielle Barbosa Favarin e Dolores Lorenzi Barbosa, foram 

recebidos por pessoa totalmente diversa das executadas (ID n.º 

18352136), considero ineficaz e não-válido o ato de citação e intimação 

anteriormente concretizado e, portanto, Decreto a nulidade da citação. Item 

III – Proceda-se a citação da executada Grazielle Barbosa Favarin, 

mediante a expedição de mandado, registrando-se o referencial de 

endereço informando na petição acostada ao ID n.º 18662744, nos termos 

da decisão acostada ao ID n.º 14314354. Proceda-se a citação da 

executada GBS Agência de Viagens e Turismo Ltda-ME, mediante a 

expedição de carta, guarnecida com aviso de recebimento, registrando-se 

o referencial de endereço informando na petição acostada ao ID n.º 

18662744, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 14314354. Item IV – 

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a 

citação das executadas Favarin Agência de Viagens Ltda-ME e Dolores 

Lorensi Barbosa. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de janeiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001900-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

DOLORES LORENSI BARBOSA (EXECUTADO)

LORENZI DAL MOLIN & BARBOSA FAVARIN LTDA - ME (EXECUTADO)

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

GRAZIELLE BARBOSA FAVARIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001900-53.2018.8.11.0045. Item I – A escrivania deverá 

elaborar certidão, com o objetivo de especificar se a executada Via Verde 

Turismo e Viagens Ltda-Me, devidamente citada (ID n.º 18282860), 

apresentou manifestação. Item II – De acordo com a norma de regência, 

para a validade da citação pelo correio afigura-se indispensável que o 

destinatário-réu/executado receba, pessoalmente, a missiva, e aponha a 

assinatura no respectivo aviso de recebimento. Não basta simplesmente a 

entrega da carta no endereço do destinatário [cf.: STJ, REsp n.º 

884.164/SP, 3.ª Turma, Rel.: Min. Castro Filho, j. em 27/03/2007; STJ, REsp 

n.º 712.609/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/03/2007; 

STJ, EREsp n.º 117.949/SP, Corte Especial, Rel.: Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, j. em 03/08/2005]. Portanto, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que os avisos de recebimento, que 

guarnecia as cartas de citação e intimação pelo correio, endereçadas às 

executadas Grazielle Barbosa Favarin e Dolores Lorenzi Barbosa, foram 

recebidos por pessoa totalmente diversa das executadas (ID n.º 

18352136), considero ineficaz e não-válido o ato de citação e intimação 

anteriormente concretizado e, portanto, Decreto a nulidade da citação. Item 

III – Proceda-se a citação da executada Grazielle Barbosa Favarin, 

mediante a expedição de mandado, registrando-se o referencial de 

endereço informando na petição acostada ao ID n.º 18662744, nos termos 

da decisão acostada ao ID n.º 14314354. Proceda-se a citação da 

executada GBS Agência de Viagens e Turismo Ltda-ME, mediante a 

expedição de carta, guarnecida com aviso de recebimento, registrando-se 

o referencial de endereço informando na petição acostada ao ID n.º 

18662744, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 14314354. Item IV – 

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a 

citação das executadas Favarin Agência de Viagens Ltda-ME e Dolores 

Lorensi Barbosa. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de janeiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001900-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

DOLORES LORENSI BARBOSA (EXECUTADO)

LORENZI DAL MOLIN & BARBOSA FAVARIN LTDA - ME (EXECUTADO)

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

GRAZIELLE BARBOSA FAVARIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001900-53.2018.8.11.0045. Item I – A escrivania deverá 

elaborar certidão, com o objetivo de especificar se a executada Via Verde 

Turismo e Viagens Ltda-Me, devidamente citada (ID n.º 18282860), 

apresentou manifestação. Item II – De acordo com a norma de regência, 

para a validade da citação pelo correio afigura-se indispensável que o 

destinatário-réu/executado receba, pessoalmente, a missiva, e aponha a 

assinatura no respectivo aviso de recebimento. Não basta simplesmente a 

entrega da carta no endereço do destinatário [cf.: STJ, REsp n.º 

884.164/SP, 3.ª Turma, Rel.: Min. Castro Filho, j. em 27/03/2007; STJ, REsp 

n.º 712.609/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/03/2007; 

STJ, EREsp n.º 117.949/SP, Corte Especial, Rel.: Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, j. em 03/08/2005]. Portanto, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que os avisos de recebimento, que 

guarnecia as cartas de citação e intimação pelo correio, endereçadas às 

executadas Grazielle Barbosa Favarin e Dolores Lorenzi Barbosa, foram 

recebidos por pessoa totalmente diversa das executadas (ID n.º 

18352136), considero ineficaz e não-válido o ato de citação e intimação 

anteriormente concretizado e, portanto, Decreto a nulidade da citação. Item 

III – Proceda-se a citação da executada Grazielle Barbosa Favarin, 

mediante a expedição de mandado, registrando-se o referencial de 

endereço informando na petição acostada ao ID n.º 18662744, nos termos 

da decisão acostada ao ID n.º 14314354. Proceda-se a citação da 

executada GBS Agência de Viagens e Turismo Ltda-ME, mediante a 

expedição de carta, guarnecida com aviso de recebimento, registrando-se 

o referencial de endereço informando na petição acostada ao ID n.º 

18662744, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 14314354. Item IV – 

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a 

citação das executadas Favarin Agência de Viagens Ltda-ME e Dolores 

Lorensi Barbosa. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de janeiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001772-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO LUIZ ALVES DE MIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE ALVES DE MIRA (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE OSMARILDO CLEMENTE DE SOUZA (REQUERIDO)

OSMARILDO CLEMENTE DE SOUZA (REQUERIDO)

VILMA LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

VINICIUS LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO OAB - MT0014027S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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Processo n.º 1001772-04.2016.8.11.0045. Intime-se o requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova andamento no feito e efetive a 

citação dos requeridos. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de janeiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000258-74.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA RAMOS GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000258-74.2020.8.11.0045. Proceda-se à intimação dos 

executados, através da expedição de carta guarnecida com aviso de 

recebimento [art. 513, § 2.º, inciso II do Código de Processo Civil], para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na imposição de 

multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, arbitrados no 

percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 1.º do Código 

de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora e avaliação 

[art. 523, § 3.º do Código de Processo Civil]; d) na realização de 

apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro em 

cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de janeiro de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003390-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ROBERTA SEVERINO BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE SACCHI ABREU RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003390-81.2016.8.11.0045. Intime-se a exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova andamento no feito, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida e indique bens que compõem o 

acervo patrimonial da executada, passíveis de constrição judicial. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 29 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000267-36.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DALPRA (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000267-36.2020.8.11.0045. Intime-se o exequente, na 

pessoa do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, providencie o pagamento das custas de distribuição da missiva e as 

despesas de locomoção do meirinho, sob pena de devolução da 

deprecata, independentemente de cumprimento. Não havendo 

manifestação e/ou pagamento no prazo, devolva-se. Havendo o 

pagamento das custas, cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia 

como mandado. Após, com as baixas pertinentes, devolva-se a missiva, 

consignando-se as homenagens de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 

de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000179-95.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FATORE (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA do 

Oficial de Justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Complementação de Diligência. 

VALOR: R$2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais), conforme 

certidão do Oficial de Justiça ID 28112166.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000233-61.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELFINO ELISEU SCHIRMER DE MATTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000233-61.2020.8.11.0045. Proceda-se à intimação do 

executado, mediante a expedição mandado, para que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, efetive o cumprimento da obrigação de realizar a 

entrega do veículo ou do equivalente em dinheiro [art. 538 do Código de 

Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de janeiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004979-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO LOPO MOREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004979-74.2017.8.11.0045. Expeça-se alvará de liberação, 

da quantia em dinheiro depositada no processo, em prol do requerente. 

Proceda-se a intimação do requerente, através do advogado constituído, 

via DJe, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se houve a 

quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência de 

manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação. Depois, venham conclusos. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 29 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004344-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE NARDO CAMARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON RODRIGO MACHADO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004344-93.2017.8.11.0045. Proceda-se a citação do 

executado, mediante a expedição de carta precatória, registrando-se o 

referencial de endereço informado na petição acostada ao ID n.º 

21416342, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 10834401. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de janeiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002481-34.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MIOTTO (EXECUTADO)

 

Intimo o autor para recolher as guias para distribuição da carta precatória, 

no prazo de 05(cinco) dias, ou providenciar sua distribuição comprovando 

nos autos, no prazo de 30(trinta) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002806-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002806-77.2017.8.11.0045. Intime-se o requerente, através 

do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique o seu endereço atualizado, imprescindível para realização da 

prova pericial. A ausência de indicação do endereço do requerente 

produz, como consequência, a perda da faculdade de produzir a prova 

pericial. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de janeiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002328-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN CLAMIR KROTH (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002328-69.2017.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 18 de março 

de 2020, às 10h30min. Intime-se o requerente. Proceda-se à citação e à 

intimação da ré, mediante a expedição de mandado, nos termos da 

decisão acostada ao ID n.º 13715691. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 29 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004562-24.2017.8.11.0045

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:

BRUNA CRISTINA DIAS PENA (REU)

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004562-24.2017.8.11.0045. Indefiro o requerimento de 

citação por edital da requerida. É que, a citação, realizada mediante a 

expedição de edital, exige, como condição de regularidade/validade, o 

prévio esgotamento de todos os meios disponíveis de localização do 

réu/executado e, ao mesmo tempo, o exaurimento dos instrumentos 

convencionais de citação (citação via postal e por oficial de justiça) [cf.: 

STJ, AgRg no AREsp n.º 771.538/SP, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão, j. 06/10/2015; STJ, AgRg no AREsp n.º 430.022/BA, 3.ª Turma, 

Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 05/05/2015]. No caso concreto, 

embora empreendidas tentativas com o propósito de proceder à citação da 

requerida, não foi tentada, sem êxito, a realização da citação pessoal no 

endereço da Comarca de Congonhas/MG, na medida em que o requerente 

não providenciou o preparo ou a distribuição da carta precatória expedida 

(ID n.º 22176952 e ID n.º 22290837). Diante disto, intime-se o requerente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive a citação da requerida, 

providenciando o preparo ou a distribuição da carta precatória expedida, 

sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito, dado a 

ausência de pressuposto processual. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de 

janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002042-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DOS SANTOS (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 DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002042-57.2018.8.11.0045. À míngua da existência de 

necessidade de se produzir outros meios de prova, declaro encerrada a 

instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às partes, 

primeiramente à autora, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

apresentem alegações finais. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 

de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003251-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CAMPOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU FRANCISCO GARGHETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003251-95.2017.8.11.0045. Intime-se o exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova andamento no feito, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida e indique bens que compõem o 

acervo patrimonial do executado, passíveis de constrição judicial. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 29 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86538 Nr: 332-92.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A, DALTON ADORNO 

TORNAVOI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR RAMIRES

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

OAB:4729-A, FERNANDO HENRIQUE H. LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:MT/12.409-A, LUZIA ANGÉLICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 332-92.2013.811.0045 – CÓD. 86538.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32352 Nr: 2200-47.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA GOIS LTDA - ME, GILMAR 

FERNANDES DE GOIS, IVANI ALEIXO RODRIGUES DE GÓIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2200-47.2009.811.0045 – CÓD. 32352.

Item I – Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes [art. 782, § 3.º, 

ambos do Código de Processo Civil].

Item II – INDEFIRO o pedido de busca, através do Sistema RenaJud, de 

bens móveis passíveis de penhora, pelos mesmos fundamentos já 

explicitados na decisão acostada à fl. 124 dos autos.

Item III – Tomando-se em consideração que os devedores não 

integralizaram o pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, 

inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

realização de penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em 

aplicações financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite 

da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do 

sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Item IV – Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37516 Nr: 2553-53.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR JACÓ GIACOMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO NEUZINHO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2552-53.2010.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102034 Nr: 22723-07.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAECIO MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT

 Processo n.º 22723-07.2014.811.0045 – CÓD. 102034.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Cumpra-se integralmente a decisão acostada às fls. 126/127, 

expedindo-se o alvará em favor do exequente.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99474 Nr: 5559-29.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DA SILVA CAMPELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5559-29.2014.811.0045.

Com lastro no teor do art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil, 

proceda-se a inclusão de registro desabonador do nome da executada em 

cadastros de proteção ao crédito.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80255 Nr: 4323-47.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO SACHSER, ANILTON SACHSER, ROSALIA 

PAULINA DA SILVA SACHSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CORA, SILMARA CORA

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

OLIVEIRA - OAB:275104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Processo n.º 4323-47.2011.811.0045.

Item I – Tomando-se em consideração que os devedores não 

integralizaram o pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, 

inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

realização de penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em 

aplicações financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite 

da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do 

sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Item II – Considerando-se que não foi possível realizar a penhora de 

valores suficientes para o adimplemento da dívida, DETERMINO a 

realização de consulta, junto ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter 

informações acerca da existência de bens penhoráveis em nome das 

executadas.

Com a juntada do extrato, que segue em anexo, e demonstra que apenas 

uma das executadas possui, registrado no banco de dados do Detran, um 

veículo automotor de fabricação antiga, gravado com o ônus de alienação 

fiduciária, restrição de penhora, circulação e transferência, intimem-se os 

exequentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, declinem se existe 

interesse na realização da penhora do bem e na inclusão da restrição 

administração e, também, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98416 Nr: 4714-94.2014.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOE COMUNICAÇÃO LTDA, JORGE ZORTEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B/MT, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201/O

 Portanto, diante desta perspectiva, dado à ineficácia da indicação de 

bens à penhora, INDEFIRO o pedido de nomeação de bens, formulado 

pelos devedores.Tomando-se em consideração que os devedores não 

integralizaram o pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 655, 

inciso I e art. 655-A, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

realização de penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em 

aplicações financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite 

da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do 

sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a 

penhora eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo 

sistema BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito 

do auto de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos 

previstos no art. 838 do Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 

1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], 

devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor do ato 

processual executivo da penhora.Para a hipótese de não-localização de 

bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação do credor para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no 

processo.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 

2020.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38372 Nr: 3409-17.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTEIR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA DE CARVALHO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Processo n.º 3409-17.2010.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98551 Nr: 4836-10.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDJ, KBPDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deiziane Padilha Silva Quintana 

- OAB:OAB MT 14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16.233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Processo n.º 4836-10.2014.811.0045.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40664 Nr: 969-14.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTER LUCAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, ELPIDIO BONFANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLO- FERRO E AÇO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:MT 9.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3.099/MT

 Processo n.º 969-14.2011.811.0045 – CÓD. 40664.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145436 Nr: 6528-39.2017.811.0045

 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: M. BRIGNONI & CIA LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES, YASUDA MARÍTIMA 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:MT/13710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24.549 OAB/GO, CLAUDINEIA SANTOS 

PEREIRA - OAB:22.376 OAB/GO, DANIELE DE FARIA RIBEIRO GONZAGA 

- OAB:36.528/GO, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30.485/GO, JACO 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, LUCIMER COELHO DE 

FREITAS - OAB:33.001/GO, RICARDO MORAES ALVIM - 

OAB:130710/MG, WOLNEY MORAES ALVIM - OAB:136.883/MG

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, retire a carta 

precatória expedida para inquirição da requerida, promova a distribuição 

no juízo depracado e comprove nestes autos a distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 6639 Nr: 1358-48.2001.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDARDO BORTOLASSI NETTO, JÚLIA ALVES 

BORTOLASSI, NOELI ALBERTI, CRISTIANO ALCIDES BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BERNARDINO WUSTRO, NEIVA 

GEHLEN WUSTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARTIM VONS - 

OAB:33343-SC, LUCI TEREZINHA GEHLEN - OAB:.29972-SC

 Item I – Cumpra-se o item I da decisão acostada à fl. 672.Item II – 

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol da exequente.Item III – DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite da 

totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a 

penhora eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo 

sistema BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito 

do auto de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos 

previstos no art. 838 do Código de Processo Civil, devendo ser procedida 

a intimação das partes acerca do teor do ato processual executivo da 

penhora.Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de 

penhora, proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento no processo.Item IV – Dado a realização 

infrutífera de localização de valores através do Sistema BacenJud, 

somado ao fato de que a requisição de informações, dirigida a entidades 

públicas, para efeito de viabilizar a concretização da penhora de bens, 

justifica-se, tão somente, se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais 

e administrativos, disponíveis ao exequente, para a obtenção de 

informações do executado, e que existem evidências que demonstram a 

adoção, por parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter 

informações acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à 

falta de informações que assegurem a existência de bens passíveis de 

constrição judicial, DETERMINO a realização de consulta, junto ao sistema 

eletrônico InfoJud, com o objetivo de obter as duas últimas declarações de 

imposto de renda dos executados.Com a juntada da resposta da consulta, 

intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento no processo.Item V – Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004180-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILAIR TERESINHA SCHNEIDER TONIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004180-60.2019.8.11.0045. 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, pela requerente. Consiste questão de direito relevante: a 

determinação da condição de segurado da requerente. 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 15 de abril de 2020, às 

14h30min, 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 28 de janeiro de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000277-80.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ACCORDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

MAURO DOS SANTOS FRANCO (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000277-80.2020.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que a presente demanda foi distribuída erroneamente para este 

Juízo, pois a petição inicial foi endereçada ao Juízo da 1.ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, visto que se trata de embargos de 

terceiro referentes ao processo nº 1253-27.2008.811.0045, Cód: 27331. 

Diante disto, Determino a remessa deste processo ao Juízo da 1.ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que detém competência para 

apreciar a matéria da demanda [art. 516, inciso II do Código de Processo 

Civil]. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 29 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000290-79.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO SMANIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM WOLF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000290-79.2020.8.11.0045. Conforme já declarado 

anter iormente por  este magist rado,  no processo n . º 

22132-45.2014.811.0045, Código: 101215, RECONHEÇO, com base no 

conteúdo normativo do art. 145, parágrafo único do Código de Processo 

Civil, por motivo íntimo, minha suspeição para atuar na presente ação cível, 

visto que possui relação direta com o processo principal. Encaminhe-se o 

processo para o substituto legal. Intimem-se. Preclusa esta decisão, 

cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de janeiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004339-03.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA ARGENTA DEON (EMBARGANTE)

RODRIGO CALETTI DEON (EMBARGANTE)

NEIVA NOVELLO ARGENTA (EMBARGANTE)

JOSE ARMANDO ARGENTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIPAGRO LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004339-03.2019.8.11.0045. A assistência judiciária gratuita 

configura-se como direito subjetivo da pessoa, menos favorecida, sob o 

ponto de vista financeiro e econômico, e deve ser compreendida como 

apanágio natural daquele que busca o acesso à Justiça e não incorpora 

condições mínimas para arcar com as custas processuais, sem prejuízo 

do sustento próprio ou da entidade familiar da qual faz parte integrante. O 

fato de tratar-se de pessoa miserável/pobre, na acepção literal da 

expressão, mostra-se, portanto, totalmente irrelevante, para efeito de 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Interpretação 

que resulta da exegese do disposto no art. 1.º c/c o art. 4.º, ambos da Lei 

n.º 1.050/1.960 e art. 5.º, inciso XXXIV, alínea ‘a’ e inciso XXXV da 

CRFB/88. A concessão da gratuidade da justiça, como fórmula/regra geral, 

depende da caracterização de fato objetivo, que se limita/contenta a 

reclamar a existência de afirmação, na petição inicial, de que não reúne 

condições de arcar com o pagamento das custas do processo e 

honorários de advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 1.172.972/RS, 5.ª 

Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, EDcl nos EDcl no 

AgRg nos EDcl no Ag n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: Min. Nancy Andrighi, 

j. em 20/10/2009]. Contudo, existindo no processo evidências de que a 

parte não se encontra em estado de miserabilidade jurídica e pode arcar 

com o pagamento das custas, sem prejuízo do seu sustento é dever do 

juiz não conceder o referido benefício. Pois bem. Do confronto/cotejo 

analítico do material cognitivo produzido no processo, depreende-se que 

subsistem provas concretas que demonstram que os embargantes 

reúnem condições econômico-financeiras suficientes para arcar com o 

pagamento das despesas do processo, sem o comprometimento do 

próprio sustento e da família. A análise minuciosa do conjunto de provas 

produzido no processo, principalmente do teor das declarações de 

imposto de renda arquivadas nos eventos n.º 24323430, 24323433, 

24323437 e 24323439, permite divisar, estreme de dúvidas, que os 

embargantes exercem, ao que tudo indica, atividade agrícola em grande 

escala e, ao mesmo tempo, possuem patrimônio pessoal elevado (que 

compreende várias fazendas), o que denota, por inferência racional, a 

existência de sinais exógenos de riqueza e condições 

adequadas/suficientes para efeito de pagamento das custas judiciais e, 

por via de arrastamento, se mostra totalmente incompatível com o conceito 

de pobreza e miserabilidade. Por conseguinte, diante desta perspectiva, 

levando-se por linha de estima que os embargantes reúnem condições 

financeiras para arcar com a quitação das despesas do processo, sem o 

comprometimento do próprio sustento e da família, INDEFIRO o 

requerimento de concessão do beneplácito da assistência judiciária 

gratuita. Intimem-se os embargantes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetivem a quitação das custas e despesas de ingresso, sob pena 

de cancelamento da distribuição do feito [art. 290 do Código de Processo 

Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de janeiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000387-79.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000387-79.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da liminar, no mandado de 

segurança, se mostra imprescindível que, fundamentado em prova 

inequívoca, subsista fundamento relevante, traduzido através da 

plausibilidade do direito e verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) 

e, ao mesmo tempo, também exista fundado risco de ineficácia do 

provimento final (‘periculum in mora’). Interpretação que resulta da 

exegese do conteúdo do art. 7.º, inciso III da Lei n.º 12.016/2009. Cumpre 

relembrar, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

reafirmou essa diretriz jurisprudencial, em sucessivos e diversos 

julgamentos, valendo referir, por ser expressiva dessa orientação, a 

decisão consubstanciada em acórdão assim ementado: “(…) 2 - A 

concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é 

condicionada à satisfação dos requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da 

Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam: (a) a existência de um 

ato administrativo com efeitos suspensíveis, (b) a existência de 

fundamento relevante e, (c) a possibilidade de que do ato impugnado 

possa resultar a ineficácia da medida, caso seja, ao final, deferida. A 

ausência desses requisitos, como ocorrido na espécie, é razão suficiente 

para impor o indeferimento do pedido. (…)” (STJ, AgRg no MS n.º 

20.203/DF, 1.ª Seção, Relator: Ministro Sérgio Kukina, julgado em 

26/11/2014). Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, deflui-se que a empresa Valcir da Mota EPP sofreu imposição 

da penalidade administrativa de suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2 

(dois) anos. E, segundo informado na própria petição inicial (‘vide’ evento 

nº 28491010 – pág. 6), o representante legal da ora impetrante (Geovane 

Jonathan de Lima Motta) agiu na condição de procurador da empresa 

Valcir da Mota EPP (que era de seu pai), em processos de licitação junto à 

municipalidade. Destrinchando os elementos informativos existentes no 

processo, mormente o teor dos documentos juntados nos eventos nº 

28491033 e 28491036, é possível divisar que a Autoridade Licitante 

deliberou, no âmbito do Pregão Presencial nº 114/2019, por decretar a 

desclassificação/não contratação da empresa impetrante/vencedora da 

licitação, merecendo destaque os seguintes fundamentos: “Ao que foi 

investigado até aqui, há fortes indícios de constituição de ambas as 

empresas citadas, com vinculação dos sócios, grau de parentesco, 

mesmo local de funcionamento como constatado na diligência (em que 

pese conste nos Cartões de CNPJ locais diferentes), objeto social similar. 

A empresa VALCIR DA MOTA EPP em decorrência da Deliberação do 

Processo Administrativo n. 037/2019, está com suspensão temporária de 

participação em licitações e impedimento de contratar com o Município pelo 

prazo de 02 (dois) anos. (...) Ainda quanto a diligência documental, 

verifica-se que as obrigações trabalhistas e comprobatória de vinculo 

empregatício apresentada pela empresa vencedora do processo licitatório 

Pregão Presencial n. 079/2018, demonstram que colaboradores da 

empresa suspensa passaram a integrar o quadro de funcionários da 

empresa vencedora, inclusive com apresentação de "Declaração de 

Trabalho", onde é solicitado a dispensa do cumprimento do aviso prévio 

junto a empresa Valcir da Motta, devido a admissão no quadro da empresa 

vencedora. (...). Em que pese, a abertura de nova empresa para 

participação dos processos licitatórios, é evidente os indícios de fraude ou 

tentativa de burlar a lei. Isso porque, da análise de ambos os processos, 

nota-se que todos os atos foram praticados pela mesma pessoa. De um 

lado temos uma pessoa jurídica em nome de terceiro, mas que concedeu 

procuração para que o Sr. Geovani praticasse todos os atos em seu 

nome. De outro temos uma que nascera pouco tempo depois de a 

administração municipal começar a realizar diligências para punir VALCIR 

DA MOTTA EPP por suas reiteradas violações ao contrato então 

celebrado. Outro fato que merece atenção é o de que em diligência 

realizada na sede da empresa vencedora dos certames de 2019, o Sr. 

Geovane afirmou que sua empresa foi constituída única e exclusivamente 

para prestar serviços ao Poder Público Municipal e que a empresa punida 

continuaria a prestar serviços para o setor privado, como transcrito na 

Notificação”. Todas estas observações, adicionadas ao fato de a 

impetrante ter sido constituída em 01/05/2019 (evento nº 28491013), 

quando a empresa Valcir da Mota EPP estava impedida de contratar com a 

Administração e que seu ex-procurador constituiu nova empresa que 

recebeu em cessão o acervo de funcionários da apenada, de modo a 

permitir a continuidade das contratações com o Poder Público, evidenciam, 

por inferência racional, que subsistem fortes indícios que dão conta da 

tentativa de burla à penalidade anteriormente imposta. É certo que o poder 

sancionador da Administração Pública, decorrente da instauração de 

processo administrativo, pressupõe sujeição ao princípio da legalidade, 

sob pena de nulidade do ato administrativo. Ao Poder Judiciário compete 

exercer, devido a aplicabilidade do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição [art. 5.º, inciso XXXV da CRFB/88], o controle de legalidade do 

ato administrativo. Entretanto, o controle jurisdicional dos atos 

administrativos limita-se apenas a análise dos parâmetros de legalidade e 

legitimidade do ato, o exame dos motivos determinantes (exame dos 

requisitos substanciais e dos pressupostos de fato e de direito) e a 

verificação das questões relacionadas a conformidade com a 

proporcionalidade e a razoabilidade. Com forma de evitar-se usurpação da 

competência administrativa e violação ao princípio da separação dos 

poderes [art. 2.º da CRFB/88], conclui-se, portanto, que, como 

fórmula/regra geral, não é dado ao Poder Judiciário se imiscuir no 

aspecto/âmbito subjetivo do ato administrativo, examinando a 

conveniência, oportunidade, eficiência ou “justiça ou injustiça” do ato. Não 

compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, pois 

não constitui órgão revisor das decisões administrativas. Nessa mesma 

linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os seguintes 

arestos: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. DESCREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR. GRAVÍSSIMAS IRREGULARIDADES DEMONSTRADAS. 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E REGULAR. RESPEITO À 

AMPLA DEFESA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 

SEGURANÇA DENEGADA. 1. A instituição de ensino não logrou 

demonstrar a existência de direito líquido e certo que teria sido violado pela 

Administração no procedimento administrativo que culminou com o seu 

descredenciamento. 2. Não há nulidade no aproveitamento de 

procedimento de descredenciamento voluntário, do qual a instituição 

requereu a desistência, para, à vista de gravíssimas irregularidades e com 

respeito aos postulados constitucionais do processo, ser efetivado o 

descredenciamento. 3. A sindicabilidade pelo Poder Judiciário, dos atos 

das entidades administrativas deve ater-se, primeiramente à verificação 

do cumprimento do due process of law, mas se lhe possibilita o controle 

jurídico dos demais aspectos da sua atividade, máxime do mérito 

administrativo, salvo se aplicadas sanções que escapem à razoabilidade 

e, a fortiori, à legalidade, o que inocorre no caso sub judice. 4. Segurança 

denegada.” (STJ, MS 19.946/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 10/04/2015) – com 

destaques não inseridos no original. “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO. PENALIDADE DE REPREENSÃO. INFRAÇÕES 

PREVISTAS NO ART. 241, VI, DA LEI N. 10.261/68. APURAÇÃO NA 

FORMA DO ART. 269 DA LEI ESTADUAL N. 10.261/68. OBSERVÂNCIA 

DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA. INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 

1. Na linha da jurisprudência dessa E. Corte, o controle do Poder Judiciário 

no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao 

exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa 

e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito 

administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário 

sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de 

obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna. 

2. Não se verificou nenhuma mácula capaz de comprometer a higidez do 

procedimento administrativo de sindicância, o qual resultou na imposição 

de repreensão. 3. No que diz respeito à negativa de autoria, sabe-se que 
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não se admite o reexame dos fatos e provas coligidos na via estreita do 

mandado de segurança. O debate que a parte impetrante quer inaugurar 

na via mandamental desborda dos limites de cognição impostos, pois 

demandaria uma incursão aprofundada na situação fática. 4. Recurso a 

que se nega provimento.” (STJ, RMS 44.338/SP, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015) 

– com destaques não inseridos no original. Da análise meticulosa do 

conjunto de provas produzido no processo, deflui-se que o processo 

administrativo prestou reverência aos princípios da legalidade, do 

contraditório e da ampla defesa, não subsistindo qualquer vício ou defeito, 

decorrente da existência de erro material grosseiro ou de flagrante 

ilegalidade ou arbitrariedade, que detenha a capacidade de comprometer a 

validade e regularidade. Por conseguinte, diante desta perspectiva, 

levando-se por linha de estima que o debate que a impetrante pretende 

inaugurar na via mandamental desborda dos limites de cognição impostos, 

pois demandaria uma incursão aprofundada na situação fática, 

considerando-se a impossibilidade de invasão do Poder Judiciário na 

esfera/domínio de competência da Administração Pública na prática de ato 

discricionário, conclui-se que desponta totalmente inviável, na hipótese 

‘sub judice’, examinar o mérito (“justiça ou injustiça”) da decisão 

administrativa ora impugnada, visto que não subsiste comprovação da 

ocorrência de vulneração do princípio da legalidade. Por via de 

consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Notifique-se a autoridade tida como coatora, acerca 

do conteúdo da petição inicial, para que, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações que achar necessárias, fazendo consignar as 

disposições preconizadas no art. 7.º, inciso I da Lei n.º 12.016/2009. Logo 

em seguida, uma vez exaurido o prazo a que faz menção o art. 7.º da Lei 

n.º 12.016/2009, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, cuja 

intervenção nos processos desta estirpe, é indispensável [art. 12 da Lei 

n.º 12.016/2009]. Na sequência, venham os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de janeiro de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001772-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO LUIZ ALVES DE MIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE ALVES DE MIRA (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE OSMARILDO CLEMENTE DE SOUZA (REQUERIDO)

OSMARILDO CLEMENTE DE SOUZA (REQUERIDO)

VILMA LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

VINICIUS LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO OAB - MT0014027S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001772-04.2016.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório anexado ao processo, verifica-se que a demanda foi proposta 

contra o Espólio de Osmarildo Clemente de Souza, que deixou, além da 

companheira Alice Alves de Mira (ora requerida), outros dois herdeiros 

(Vilma Lima de Souza e Vinícios Lima de Souza), conforme informado da 

contestação (evento nº 4658111 – pág. 3). Também consta na certidão de 

óbito que Osmarildo deixou herdeiros (evento nº 1633237 – pág. 2). Como 

cediço, a representação do espólio se dá pelo inventariante, se já houver 

inventário aberto, até a realização da partilha, ou, no caso de não ter sido 

aberto o inventário, por todos os herdeiros do de cujus, por força da 

saisine (artigo 1.784 do Código Civil). No caso em tela, como o inventário 

ainda não foi aberto, a representação do espólio deve se dar através de 

todos os herdeiros, entre os quais, certamente, figuram os filhos. Assim, a 

requerida Alice Alves de Mira, na condição de companheira do falecido, 

deve figurar no polo passivo da presente demanda, juntamente com os 

demais herdeiros, devendo todos compor a lide, em litisconsórcio 

necessário. Portanto, diante desta moldura, determino a intimação do autor 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a inclusão no polo 

passivo de todos os herdeiros do falecido Osmarildo Clemente de Souza, 

sob pena de extinção do processo (artigo 115, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil). Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de abril de 

2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000494-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. TREIN & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D CARVALHO DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS - ME (EXECUTADO)

DANIEL CARVALHO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000494-60.2019.8.11.0045. Considerando-se a ausência 

de liquidação voluntária da dívida, Determino que se expeça certidão 

judicial comprobatória da dívida, para fins de inclusão de registro em 

cadastros de inadimplentes [art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil]. Considerando-se a ausência de informações a respeito da 

existência de bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de 

consulta, junto ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de veículos em nome dos executados. Com a juntada 

do extrato, que segue em anexo, e demonstra que a apenas um dos 

executados possui, registrado no banco de dados do Detran, veículos 

automotores de fabricação antiga, e, com exceção de apenas um veículo, 

todos os outros estão gravados com restrição de penhora, alienação 

fiduciária e reserva de domínio, intime-se a exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, decline se existe interesse na realização da penhora dos 

bens e na inclusão da restrição administração e, também, promova o 

andamento no processo. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de 

janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000214-55.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000214-55.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

depreende-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que subsistem 

indícios que demonstram que o débito, que dinamizou o registro 

desabonador nos cadastros de proteção ao crédito, não possui origem 

válida e regular, visto que a assinatura existente no título foi 

contestada/impugnada pelo autor que, inclusive, registrou boletim de 

ocorrência policial (evento n.º 28123129 – pág. 1). Portanto, diante desta 

perspectiva, através de um juízo de convicção de natureza provisória e 

precária, deduz-se que a inscrição do nome do requerente nos cadastros 

de proteção ao crédito não se efetivou de modo regular — o quê dá vigor 

à plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). D’outra banda, de 

suma importância enfatizar, também, que a permanência do registro do 

nome do autor nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da 

lide, pode acarretar dano à reputação e, ao mesmo tempo, restrição de 

acesso ao crédito, de maneira que a demora da prestação jurisdicional 

pode comprometer o direito de proteção à privacidade [art. 5.º, inciso X da 

CRFB/88; Lei Complementar n.º 105/2001], o direito de acesso, de 
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retificação e de complementação de informações [art. 5.º, inciso XXXIII da 

CRFB/88; Lei n.º 9.507/1998] e de defesa da dignidade da pessoa humana 

[art. 3.º, inciso III da CRFB/88] e, inclusive, pôr em situação de risco 

concreto a eficácia do provimento principal (‘periculum in mora’). Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração a 

configuração da plausibilidade do direito invocado, visto que o 

questionamento da validade e da regularidade do título, que deu ensejo à 

inscrição negativa, se lastreia em fundamentos fático-jurídicos idôneos e 

sólidos (‘fumus boni iuris’), e a caracterização do perigo na demora da 

prestação jurisdicional, dado à possibilidade e iminência de o requerente 

suportar prejuízos, derivados da manutenção do registro desabonador 

(‘periculum in mora’), considero que a concessão do pedido liminar é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar que a empresa requerida providencie a 

exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, 

com relação às obrigações jurídicas ‘sub judice’, dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária, arbitrada no valor de R$ 

100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem 

prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da 

manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 806, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. Com lastro no teor do art. 334 do Código de 

Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa 

do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá realizar 

audiência de conciliação/mediação no dia 18 de março de 2020, às 

13h30min. Intime-se o requerente. Proceda-se à citação e à intimação da 

ré. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da realização da audiência de conciliação 

[art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A falta de contestação 

acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O 

comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio 

de representante, por meio de procuração específica, que outorgue 

poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura 

ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, 

arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do 

Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de 

advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de janeiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002328-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN CLAMIR KROTH (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002328-69.2017.8.11.0045. Indefiro o pedido de vista dos 

autos (evento nº 10362136), pois se trata de processo eletrônico, em que 

o advogado deve acessar o processo via Sistema PJe. Com lastro no teor 

do art. 695 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do 

FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT, que deverá realizar audiência de conciliação/mediação para 

o dia 15 de agosto de 2018, às 09h30min. Intime-se a requerente. 

Proceda-se à citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 

de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011558-84.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VINICIUS COSTA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 11/03/2020 Hora: 13H45 

(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. 11/03/20 13:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-27.2020.8.11.0045

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

ATRIUM COMERCIO DE MODA LTDA - ME OAB - 07.196.150/0001-61 

(REPRESENTANTE)

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WS MODAS LTDA (INTERESSADO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 11/03/2020 Hora: 14H00 

(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. 11/03/20 14:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001073-08.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (REQUERIDO)

MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte reclamada, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 11/03/2020, às 14h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010872-92.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN CATARINE FARIAS CARNEIRO (REQUERIDO)

 

Diante do ID 26617627, que o requerido mudou-se de endereço, intimo o 

requerente para informar o endereço atual do requerido no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010098-62.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO OBOYLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 288 de 691



ERIKA COSTA SANTOS OAB - GO0031173A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE ROZZATTI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GUIMARAES FURRER NETO (REQUERIDO)

S. G. FURRER NETO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

JOSELY MARIA DE ARRUDA DIAS FURRER (REQUERIDO)

 

devolução de cp

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001753-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERVA MATE COR E SABOR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011682-67.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GANZER E GANZER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SANTANA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011682-67.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: GANZER E GANZER LTDA - 

EPP EXECUTADO: BENEDITO SANTANA DE OLIVEIRA Vistos. 

Considerando que o dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, inciso I do CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, 

ambos do CPC, procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor 

da dívida R$ 1.090,63 (um mil e noventa reais e sessenta e três centavos) 

em conta bancária e aplicações financeiras da parte executada BENEDITO 

SANTANA DE OLIVEIRA (CPF: 861.914.701-34), através do sistema 

BACENJUD. Existindo saldo bancário disponível e transferido para a Conta 

Única do TJMT, proceda-se com providências necessárias para a imediata 

vinculação neste processo dos valores transferidos. Neste caso, 

constituo a resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para 

todos os efeitos legais. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do 

sistema do BACENJUD, de imediato, proceda-se também busca no sistema 

RENAJUD com o objetivo de encontrar veículos disponíveis para penhora. 

Havendo veículo em nome do devedor e sem restrição, proceda-se 

imediatamente a constrição. Com a resposta dos comandos realizados 

pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora 

para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, acompanhado da 

prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 

Esgotado o prazo concedido ao devedor, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, 

diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis 

disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, caso a parte 

credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on line sem 

aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado, conforme o caso. Se já houve TRÊS 

TENTATIVAS frustradas de penhora on line, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, 

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, 02 de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011336-19.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

ALESSANDRA RODRIGUES DE MOURA NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106914 Nr: 2265-32.2015.811.0045

 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: ANTONIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, LUCAS 

OSVIANI - OAB:13.920/MT, LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA 

TAVARES - OAB:18477/B, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3946/MT, 

Rogerio Borges Cardoso - OAB:18305

 Certifico que a sentença retro proferida trânsitou em julgado. O processo 

aguardará em cartório pelo prazo de 30 dias, após, será arquivado.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000368-73.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000368-73.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA REU: CLARO S.A. VISTOS. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, tendo as partes acima qualificadas. A parte autora, 

em sua impugnação, requereu a produção de prova pericial grafotécnica 

no contrato juntado na contestação, pugnando pela intimação do Banco 

requerido para que proceda a juntada do contrato original para tal fim. 

Posto isto determino: A intimação do banco requerido para que diga as 

provas que pretende produzir, justificando a sua necessidade, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo, no mesmo prazo, juntar o contrato original. 
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Após conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 29 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001398-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001398-17.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): GILMAR SOARES DE SOUZA RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO 

INSS - CUIABÁ-MT, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS, 

ETC. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, entre as partes acima identificadas. Alega o Requerente 

que contribuiu para o réu por vários anos, exercendo a função de caseiro 

e serviços gerais, e atualmente em razão dos vários problemas de saúde, 

supostamente está incapacitado por tempo indeterminado ao trabalho, e 

que não consegue mais fazer suas atividades, estando incapacitado para 

suas atividades habituais, tal como locomoção, carregamento de peso e 

longas caminhadas. Aduz que em 18.07.2017 e 23.10.2017, a parte autora 

requereu o benefício auxílio-doença, o qual restou indeferido. Dessa 

forma, requereu antecipação da tutela, para a concessão do benefício de 

Auxílio-Doença, ou, alternativamente, Aposentadoria por Invalidez. Com a 

inicial vieram os documentos. Recebida a inicial (ID n.º 12734127), fora 

deferido o pedido de tutela antecipada, determinada a realização de perícia 

médica, bem como a citação da parte requerida. O laudo pericial aportou 

nos IDs n.º 13798574 e 13798671. O Requerente manifestou-se quanto ao 

laudo pericial no ID n.º 14133577. Certificou-se no ID n.º 15764284 o 

decurso do prazo para o Requerido se manifestar quanto ao laudo. No ID 

n.º 17358595, fora determinado para a gestora se certificar quanto prazo 

disponibilizado para a Autarquia requerida apresentar contestação. 

Regularmente citada, a autarquia ofertou Contestação (ID n.º 18032633), 

aduzindo que o autor não comprovou o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão do benefício pleiteado. A impugnação a 

contestação veio aos autos no ID n.º 18425410. Certificou-se no ID n.º 

25593275, que a citação da autarquia requerida se de em prazo menor 

que o legal. Os autos vieram-me conclusos para prolação de sentença. É 

o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, entre as partes acima 

identificadas. Primeiramente, cumpre ressaltar, que a matéria sub-judice 

não necessita de produção de prova em audiência, motivo pelo qual, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Verifica-se que a controvérsia reside 

basicamente na comprovação da qualidade de segurado, bem como na 

incapacidade laboral do Requerente, provisória ou definitiva, capaz de 

ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do pedido manejado pelo 

Requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do beneficio formulado. 1. DOS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos 

de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de 

aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no artigo 59, nos seguintes 

termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. 1.2. Auxílio-doença 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido neta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. A qualidade de segurado, bem como o 

cumprimento da carência exigida demonstram-se incontroversos no 

presente caso, pelos documentos acostados, em especial o CNIS (ID n.º 

18032633, p. 19), onde se verifica que o Requerente verteu contribuições 

em número suficiente. O laudo pericial encartado no ID n.º 13798671, 

identificou clinicamente que o Requerente é portador de hanseniase, 

neuropatia periférica e hipoestesia de membros, incapacitando-o de forma 

temporária e total, com possibilidade de reabilitação, desde março de 2017 

(respostas nos quesitos: terceiro, décimo sexto, décimo sétimo, décimo 

nono, vigésimo primeiro). Nessa esteira, tem-se que as lesões 

identificadas pela perícia médica acarretam redução da capacidade 

funcional, de modo que não está o Requerente incapacitado de forma total 

e definitiva, mas sim de forma total e temporária, vale ressaltar que o 

médico datou o tempo desta recuperação em dois anos (ID n.º 13798574 

resposta constante na parte 2 do laudo), assim não faz jus, no momento, à 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, mas ao 

auxílio-doença por tempo determinado. Caso haja uma evolução ou 

agravamento da doença, de modo a acarretar a autora incapacidade 

laboral de forma total e definitiva, ensejando na eventual concessão de 

aposentadoria por invalidez, poderá ele se valer de novo pedido na esfera 

administrativa ou via Poder Judiciário. Assim, devidamente comprovada à 

incapacidade laborativa temporária e total da autora e sua qualidade de 

segurada, de rigor se impõe o deferimento do pedido de auxílio-doença 

pelo período de dois anos. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação aviada por GILMAR SOARES DE SOUZA em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. De consequência, confirmo a 

liminar de ID n.º 12734127, condenando o réu ao pagamento ao autor o 

Beneficio de AUXÍLIO-DOENÇA pelo período de dois anos, começando a 

contar da data da perícia médica 20.06.2018 (ID n.º 13332320), nos 

termos do artigo 59 e seguintes da Lei 8.213/91, devidos a partir da data 

do requerimento administrativo, 18.07.2017 (ID n.º 12671366), 

descontadas as parcelas já pagas a título de auxílio-doença, sendo 

respeitada a prescrição quinquenal. DETERMINO desde já, ao requerido 

que proceda a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias a 

partir desta data, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia 

de descumprimento. Correção Monetária e Juros de Mora A Correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, pelo INPC. Os juros moratórios incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da citação, para 

as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo 

vencimento, para as que lhe são posteriores. Em razão do princípio da 

sucumbência, tendo o requerido decaído na maior parte dos pedidos, 

condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 

10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sem 

condenação em custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 

1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a 

Instância Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame 

necessário, considerando que as parcelas em atraso não ultrapassaram o 

limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do NCPC. INTIME-SE o 

INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, 

Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, 

Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação 

do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, 

RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. Sem custas, tendo em 

vista a gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se às anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 31 

de outubro de 2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120840 Nr: 998-88.2016.811.0045

 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): AVENIDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME

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

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de p. 64, considerado que o veículo indicado na petição 
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retro, encontra-se em nome de terceiro estranho a presente lide, conforme 

se vê do documento em anexo.

Intime-se o requerente pra requerer o que entender de direito. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37602 Nr: 2639-24.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR JACÓ GIACOMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL STEMPNIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 131, item "a". Segue pesquisa realizada via sistema 

Infojud em nome da devedora.

Indefiro o pedido de p. 131, item "b", por não possuir acesso ao referido 

sistema.

Intime-se o exequente, para requerer o que entender de direito. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35198 Nr: 5467-27.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDPQL, VVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, ANDRESSA KUNZLER DUTRA - OAB:24640/0, 

CATIANE ZAATREH CENTURION - OAB:21975-O, FRANCIELLI 

RODRIGUES PALIANO - OAB:23.160, GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO 

- OAB:12118-A /MT, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - 

OAB:MT/22.903-O, MARCELE INES ROOS - OAB:9384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p.139/141.

Segue pesquisa realizada via sistema Infojud em nome dos devedores.

Citem-se os devedore no endereço encontrado em anexo, mediante a 

expedição de mandado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 19184 Nr: 587-94.2006.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA APARECIDA F. BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 146.

Segue pesquisa realizada via sistema Infojud e Renajud, em nome da 

devedora.

Proceda a retirada do nome da advogada Eloane Valentim Evangelista da 

capa dos autos e sistema, permanecendo o nome da substabelecida, Dra 

Andrea Lehnen, conforme requerido a p. 152.

Intime-se o exequente, para requerer o que entender de direito. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 25212 Nr: 3085-32.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADCDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS, GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 109.

Segue pesquisa realizada via sistema Infojud e Renajud, em nome dos 

devedores.

Arquive-se em pasta própria as Declarações de Renda encontradas em 

nome do devedor Genildo Borges da Silva, dos anos de 2016/2017 a 

20182/2019, eis que protegida pelo sigilo fiscal, não tendo sido encontrada 

declaração de renda em nome do devedor Gilberto Borges da Silva, 

conforme anexo.

Foram encontrados dois veículos em nome do devedor Genildo Borges da 

Silva, assim procedi a restrição de transferência dos referidos bens, 

conforme anexo.

Intime-se o exequente, para manifestação, para requerer o que entender 

de direito. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 25845 Nr: 3730-57.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GIARETA, DINIZ BRUNO BETELLA, 

JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:OAB/MS N°5.200, CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS - 

OAB:56.709 DF, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:15.595/MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, 

DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A, FABIANNY CALMON 

RAFAEL - OAB:21897/O, FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13.953/MS, 

LARISSA MARQUES BRANDÃO - OAB:19574, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:4.681 TO, LUMA MAYARA DE AZEVEDO GENIGIER EMMERICH - 

OAB:5143-B, MAURO SOMACAL - OAB:58.806 RS, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RODOLFO FREGADOLI 

GONÇALVES - OAB:16.338/MS, SUENE CINTYA DA CRUZ - OAB:28.002 

GO, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:OAB/GO 22930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 4.613

 Defiro o pedido de p. 170.

Procedi restrição de transferência dos veículos em nome do devedor DINIZ 

Brunes Betella e de somente um veículo em nome do devedor José Luiz 

Picocolo, considerando que os demais veículos deste devedor 

encontra-se gravado com alienação fiduciária, conforme se vê dos 

documentos de pp. 167 e 168, conforme segue em anexo.

Defiro o pedido de citação por meio de edital do executado Valdir Giaretta.

Proceda a penhora por termo nos autos dos imóveis em nome doS 

devedores DINIZ BETELLA E JOSÉ LUIZ PICOLLO, matriculas de pp. 

173/178, valor da divida atualizada (cálculo de pp. 145/160), após 

intimem-se os referidos devedores da penhora realizada.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 26068 Nr: 3786-90.2007.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA AMADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

Lucans Nogueira - OAB:16040, MARCELE INES ROOS - OAB:9384/MT, 

VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 4.613, VALTER LUCAS MARONEZI - 

OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 89/90.

Segue pesquisa realizada via sistema Infojud em nome da devedora.

Intime-se o exequente, para requerer o que entender de direito. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90386 Nr: 4284-79.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 
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ASS. DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHERER E BELLON LTDA ME, MAURO 

BELLON, ROSANI DOS SANTOS SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de p. 115, considerando que a carta precatória expedida 

para citação dos devedores de pp. 112/114, foi devolvida sem o devido 

cumprimento, já que não foram pagas as diligência do oficial de justiça.

Expeça-se nova carta precatória, para citação dos devedores no 

endereço constante de p. 103( comarca de Tapurah).

Expeça-se também cartas precatórias para Foz do Iguaçu/PR (endereço 

de p. 91/verso) e para comarca de Campo Grande/MS, endereço de p. 89.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92863 Nr: 144-65.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZELI LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 173

Segue pesquisa realizada via sistema Infojud em nome da devedora.

Intime-se o exequente, para requerer o que entender de direito. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93151 Nr: 377-62.2014.811.0045

 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): EDSON A. SILVA - ME, EDSON ANTONIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 71.

Segue pesquisa realizada via sistema Infojud e Renajud, em nome dos 

devedores.

Arquive-se em pasta própria as Declarações de Renda encontradas em 

nome do devedor, pessoa física, Edson Antonio da Silva, eis que protegida 

pelo sigilo fiscal.

Intime-se o exequente, para manifestação, para requerer o que entender 

de direito. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41240 Nr: 1547-74.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA MARIZA FUSSIGER - ME, TÂNIA MARIA 

FUSSIGER, CELSO LUIS FUSSIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 141

Segue pesquisa realizada via sistema Infojud em nome dos devedores.

O Sistema Becenjud atualmente engloba as Cooperativas de Crédito, de 

modo que indefiro pedido de envio de oficio formulado a p. 141 as 

referidas Instituições Financeiras, considerando a pesquisa realizada as 

pp. 138/140.

Intime-se o exequente, para requerer o que entender de direito. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41609 Nr: 1918-38.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA MARIA VIEIRA, ELIZANGELA 

MARIA VIEIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 165.

Segue pesquisa realizada via sistema Infojud e Renajud, em nome dos 

devedores.

Intime-se o exequente, para requerer o que entender de direito. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 38989 Nr: 4017-15.2010.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SQUILLACE - 

OAB:1635577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 48

Segue pesquisa realizada via sistema Infojud em nome da devedora.

Intime-se o exequente, para requerer o que entender de direito. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39021 Nr: 4047-50.2010.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSO NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILO WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO OLIVEIRA - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT. 310453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 49.

Segue pesquisa realizada via sistema Infojud em nome da devedora.

Intime-se o exequente, para requerer o que entender de direito. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98817 Nr: 5037-02.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, MIRIAM DE M. BORGES - OAB:13.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 173

Segue pesquisa realizada via sistema Infojud em nome da devedora.

Intime-se o exequente, para requerer o que entender de direito. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82320 Nr: 1677-30.2012.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C S I SUPERMERCADO LTDA ME

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

OAB:3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido, eis que a presente demanda foi intentada somente 

contra a pessoa jurídica C.S.I Supermercado Ltda ME.

Intime-se o exequente, para requerer o que entender de direito.
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 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000236-16.2020.8.11.0045

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:

ELSON GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000236-16.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ELSON GONCALVES Determino a emenda a inicial, no prazo 

de quinze dias, para que a Requerente junte contrato assinado, afim de 

demonstrar a relação contratual entre as partes. Cumpra-se. LUCAS DO 

RIO VERDE, 27 de janeiro Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000308-03.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ATHELY DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000308-03.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

JAIR ATHELY DE REZENDE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTO. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO, entre as partes acima identificadas, pugnando pela 

antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir a autarquia 

requerida a conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença. Com a 

inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem. 

Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento 

da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: 

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

processo (fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os 

elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte 

autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. 

Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 8.213/1991), “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”. Portanto, a concessão do referido benefício 

previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes requisitos 

legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), 

salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. No caso vertente, a qualidade de 

segurado restou suficientemente demonstrada, pela cópia de seu CNIS (ID 

n.º 28273929), eis que comprova existência de contribuições em número 

suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No tocante ao 

requisito da incapacidade laboral, o Requerente apresentou exames e 

relatórios médicos, evidenciando a realização de tratamento médico. 

Ademais, os laudos médicos, em especial os juntados sob os IDs n.º 

28274149 e 28273938, indicam que o Autor está incapacitado por tempo 

indeterminado. Assim, os documentos acostados a inicial, demonstram que 

o Requerente está incapacitado para o exercício de atividade profissional 

por tempo indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 

8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado 

só cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, 

quando for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade 

habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para 

o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado 

por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida 

apenas ao final causará sérios danos ao autor, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido o 

estabelecimento do benefício de auxílio-doença ao autor, Sr. JAIR ATHELY 

DE REZENDE, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo o benefício pelo 

período de 180 (cento e oitenta) dias. Findado o prazo de manutenção do 

benefício, sem a realização da perícia médica, e não ocorrendo 

recuperação, determino que a parte autora apresente aos autos, 

documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários 

periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite 

máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao 

grau de especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de 

sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). 

Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para encontrar 

profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao 

grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o 

pagamento dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade 

da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 28 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000376-50.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENI CANOSSA AGOSTINI (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000376-50.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

GENI CANOSSA AGOSTINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/Rural+Urbano, entre as partes acima 

identificadas. É cediço que a presente ação demanda celeridade 

processual, eis que, se pretende adquirir beneficio previdenciário. Pois 

bem. Necessário se faz que os documentos apresentados indicando o 

início de prova material, quanto ao tempo como segurado especial, sejam 

corroborados por depoimento de testemunhas. No entanto, a lei impõe 

obrigatoriamente a designação de audiência conciliatória, para que o 

Requerido possa oferecer a contestação, e requerer as provas 

necessárias. Não obstante, caso o Requerido apresente contestação nos 

autos, antes da audiência designada, consignando nela a impossibilidade 

de conciliação, por certo restará prejudicado o referido ato, oportunidade 

em que será aproveitada a data para realização da audiência de instrução 

e julgamento, dispensando desde já nova intimação. Pois bem, tendo em 

vista que a necessidade de verificação aprofundada dos requisitos 

ensejadores para a concessão da liminar postulada, necessário se faz 

que os documentos apresentados indicando o início de prova material 

sejam corroborados por depoimento de testemunhas, assim, postergo por 

ora, a concessão da liminar. A propósito, colaciono entendimento 

jurisprudencial dos Tribunais Regionais pátrios: TRF-4 - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AG 18888 RS 2004.04.01.018888-0 (TRF-4), Data de 

publicação: 06/10/2004, Ementa: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO 

ESPECIAL. PESCADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FUNDADO RECEIO DE 

DANO. 1. A antecipação da tutela é cabível quando comprovado o 

preenchimento de ambos os requisitos previstos no art. 273 do CPC. 2. 

Hipótese em que apenas o implemento do limite etário para a concessão do 

benefício e a presunção de que a atividade de pescador não é rentável 

não constituem fundamentos suficientes para demonstrar a efetiva 

urgência na concessão do benefício, a qual deve ser aferida a partir do 

exame das circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a antecipação da 

tutela.4. Agravo de instrumento provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - contra decisão que, em sede 

de Ação Ordinária deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

determinou a concessão do benefício de aposentadoria rural antes da 

audiência de instrução e julgamento. 2. Analisando os autos, verifica-se 

que muito embora exista início razoável de prova material baseado nos 

documentos apresentados com a inicial (cópia de certidão casamento, 

onde consta a profissão do marido da requerente como agricultor, ficha de 

inscrição do associado, emitida pelo sindicato de trabalhadores rurais, 

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, e outros), tais documentos 

não são suficientes para comprovar em definitivo a condição de segurada 

especial, necessitando a sua complementação por meio da prova 

testemunhal, posto que a mesma ainda não fora produzida nos autos. 3. 

Ora, é firme o entendimento que, em sede de antecipação de tutela, não é 

razoável determinar-se a implantação de benefício de modo a impor à 

Fazenda Pública o imediato pagamento de valores, sobretudo em casos 

nos quais há a necessidade de dilação probatória. 4. Agravo de 

instrumento desprovido. (TRF-5 - AG: 00031093120144059999 AL, 

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Data de 

Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/10/2014). 

Ante o exposto, designo o dia 28 de julho de 2020, às 15h00hrs, para 

realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Cite-se o 

réu na forma requerida para, querendo, contestar a ação, nos termos do 

art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 

183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, não sendo contestada 

a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados 

pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). Intime-se a parte Autora. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de 

janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000324-54.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE SANTOS DE BARROS GONCALVES (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):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000324-54.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: CLEONICE SANTOS DE BARROS GONCALVES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS. 

Trata-se de AÇÃO DE CONVERSÃO DE BPC/LOAS EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ com TUTELA DE URGÊNCIA, entre as partes acima 

identificadas. É cediço que a presente ação demanda celeridade 

processual, eis que, se pretende adquirir beneficio previdenciário. Pois 

bem, tendo em vista que a necessidade de verificação aprofundada dos 

requisitos ensejadores para a concessão da liminar postulada, necessário 

se faz que os documentos apresentados indicando o início de prova 

material sejam corroborados por depoimento de testemunhas e por perícia 

médica judicial, assim, postergo por ora, a concessão da liminar. A 

propósito, colaciono entendimento jurisprudencial dos Tribunais Regionais 

pátrios: TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 18888 RS 

2004.04.01.018888-0 (TRF-4), Data de publicação: 06/10/2004, Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. PESCADOR. 

AUSÊNCIA DE PROVA DO FUNDADO RECEIO DE DANO. 1. A antecipação 

da tutela é cabível quando comprovado o preenchimento de ambos os 

requisitos previstos no art. 273 do CPC. 2. Hipótese em que apenas o 

implemento do limite etário para a concessão do benefício e a presunção 

de que a atividade de pescador não é rentável não constituem 

fundamentos suficientes para demonstrar a efetiva urgência na 

concessão do benefício, a qual deve ser aferida a partir do exame das 

circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a antecipação da tutela.4. 

Agravo de instrumento provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - contra decisão que, em sede 

de Ação Ordinária deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

determinou a concessão do benefício de aposentadoria rural antes da 

audiência de instrução e julgamento. 2. Analisando os autos, verifica-se 

que muito embora exista início razoável de prova material baseado nos 

documentos apresentados com a inicial (cópia de certidão casamento, 

onde consta a profissão do marido da requerente como agricultor, ficha de 

inscrição do associado, emitida pelo sindicato de trabalhadores rurais, 

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, e outros), tais documentos 

não são suficientes para comprovar em definitivo a condição de segurada 

especial, necessitando a sua complementação por meio da prova 

testemunhal, posto que a mesma ainda não fora produzida nos autos. 3. 

Ora, é firme o entendimento que, em sede de antecipação de tutela, não é 

razoável determinar-se a implantação de benefício de modo a impor à 

Fazenda Pública o imediato pagamento de valores, sobretudo em casos 

nos quais há a necessidade de dilação probatória. 4. Agravo de 

instrumento desprovido. (TRF-5 - AG: 00031093120144059999 AL, 

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Data de 

Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/10/2014). 

Ante o exposto, designo o dia 28 de julho de 2020, às 14h00hrs, para 

realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Cite-se o 

réu na forma requerida para, querendo, contestar a ação, nos termos do 

art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 

183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, não sendo contestada 

a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados 

pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito 

no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários periciais, cumpre 

ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo estabelecido 

(R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao grau de especialização 

do perito, à complexidade do exame e ao local de sua realização (art. 28 p. 

único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). Portanto, considerando-se a 
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enorme dificuldade para encontrar profissionais que aceitem o encargo 

nas comarcas do interior, aliada ao grau de complexidade do exame e à 

diligência e zelo do único profissional cadastrado no sistema da AJGF 

para a nossa comarca, bem como o posicionamento dos demais 

magistrados dessa comarca em relação à questão, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. É imprescindível que, nos laudos periciais 

produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada 

em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data 

possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o 

prazo estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, verifica-se que a parte autora já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento dos honorários 

junto ao sistema da AJG. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). Intime-se a parte Autora. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de 

janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000347-97.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE SIQUEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000347-97.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: MATILDE SIQUEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, entre as partes acima identificadas. É cediço 

que a presente ação demanda celeridade processual, eis que, se 

pretende adquirir beneficio previdenciário. Pois bem. Necessário se faz 

que os documentos apresentados indicando o início de prova material, 

quanto ao tempo como segurado especial, sejam corroborados por 

depoimento de testemunhas. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que o Requerido possa 

oferecer a contestação, e requerer as provas necessárias. Não obstante, 

caso o Requerido apresente contestação nos autos, antes da audiência 

designada, consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo 

restará prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada 

a data para realização da audiência de instrução e julgamento, 

dispensando desde já nova intimação. Pois bem, tendo em vista que a 

necessidade de verificação aprofundada dos requisitos ensejadores para 

a concessão da liminar postulada, necessário se faz que os documentos 

apresentados indicando o início de prova material sejam corroborados por 

depoimento de testemunhas, assim, postergo por ora, a concessão da 

liminar. A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial dos Tribunais 

Regionais pátrios: TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 18888 RS 

2004.04.01.018888-0 (TRF-4), Data de publicação: 06/10/2004, Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. PESCADOR. 

AUSÊNCIA DE PROVA DO FUNDADO RECEIO DE DANO. 1. A antecipação 

da tutela é cabível quando comprovado o preenchimento de ambos os 

requisitos previstos no art. 273 do CPC. 2. Hipótese em que apenas o 

implemento do limite etário para a concessão do benefício e a presunção 

de que a atividade de pescador não é rentável não constituem 

fundamentos suficientes para demonstrar a efetiva urgência na 

concessão do benefício, a qual deve ser aferida a partir do exame das 

circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a antecipação da tutela.4. 

Agravo de instrumento provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - contra decisão que, em sede 

de Ação Ordinária deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

determinou a concessão do benefício de aposentadoria rural antes da 

audiência de instrução e julgamento. 2. Analisando os autos, verifica-se 

que muito embora exista início razoável de prova material baseado nos 

documentos apresentados com a inicial (cópia de certidão casamento, 

onde consta a profissão do marido da requerente como agricultor, ficha de 

inscrição do associado, emitida pelo sindicato de trabalhadores rurais, 

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, e outros), tais documentos 

não são suficientes para comprovar em definitivo a condição de segurada 

especial, necessitando a sua complementação por meio da prova 

testemunhal, posto que a mesma ainda não fora produzida nos autos. 3. 

Ora, é firme o entendimento que, em sede de antecipação de tutela, não é 

razoável determinar-se a implantação de benefício de modo a impor à 

Fazenda Pública o imediato pagamento de valores, sobretudo em casos 

nos quais há a necessidade de dilação probatória. 4. Agravo de 

instrumento desprovido. (TRF-5 - AG: 00031093120144059999 AL, 

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Data de 

Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/10/2014). 

Ante o exposto, designo o dia 28 de julho de 2020, às 16h00hrs, para 

realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Cite-se o 

réu na forma requerida para, querendo, contestar a ação, nos termos do 

art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 

183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, não sendo contestada 

a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados 

pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). Intime-se a parte Autora. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de 

janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000373-95.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ANGELO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000373-95.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

VALDECI ANGELO SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTO. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE COM PEDIDO LIMINAR, 

entre as partes acima identificadas, pugnando pela antecipação dos 

efeitos da tutela no sentido de compelir a autarquia requerida a conceder o 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Com a inicial juntou 

documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 

300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de 

urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade 

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

(fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte autora 

conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. Isso 

porque, segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 8.213/1991), “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”. Portanto, a concessão do referido benefício 

previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes requisitos 

legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), 

salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. No caso vertente, a qualidade de 

segurado restou suficientemente demonstrada, pela cópia de seu CNIS (ID 

n.º 28439134-pp. 12/13), eis que comprova existência de contribuições 
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em número suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No 

tocante ao requisito da incapacidade laboral, o Requerente apresentou 

exames e relatórios médicos, evidenciando a realização de tratamento 

médico. Ademais, os laudos médicos, em especial o juntado sob o ID n.º 

28439591-p.01, indicam que o Autor está incapacitado por tempo 

indeterminado. Assim, os documentos acostados a inicial, demonstram que 

o Requerente está incapacitado para o exercício de atividade profissional 

por tempo indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 

8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado 

só cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, 

quando for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade 

habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para 

o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado 

por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida 

apenas ao final causará sérios danos ao autor, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido o 

estabelecimento do benefício de auxílio-doença ao autor, Sr. VALDECI 

ANGELO DA SILVA, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo o benefício 

pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. Findado o prazo de manutenção 

do benefício, sem a realização da perícia médica, e não ocorrendo 

recuperação, determino que a parte autora apresente aos autos, 

documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários 

periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite 

máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao 

grau de especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de 

sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). 

Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para encontrar 

profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao 

grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o 

pagamento dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade 

da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 29 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002432-65.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIVONY SOUSA FERREIRA OAB - GO19129 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. G. (REQUERIDO)

 

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

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

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

prosseguimento do feito, tendo em vista o teor da certidão da oficiala de 

justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106747 Nr: 708-48.2016.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Ferreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 19.515A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

prosseguimento do feito, tendo em vista RPV expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109668 Nr: 2273-47.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edno Aparecido Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

prosseguimento do feito, tendo em vista RPV expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110114 Nr: 2503-89.2016.811.0021

 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: Antonia Paz da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 
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OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

prosseguimento do feito, tendo em vista manifstação do INSS anexa aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80605 Nr: 3626-98.2011.811.0021

 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: Crima Ribeiro Marinho, Derotides Soares Ribeiro, 

Domingos Ribeiro da Costa, Izabel Ribeiro Soares, Deoclides da Costa 

Ribeiro, Maria Ribeiro Soares da Luz, Rony Ribeiro da Luz, Mercides 

Ribeiro da Luz, Naide Ribeiro Aguiar, Joana Ribeiro da Costa, Luciano 

Oliveira Suares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izidorio Ribeiro da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36327 Nr: 928-22.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Juwer

 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:

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109693 Nr: 2283-91.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Santos de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karulliny Neves da Silva - 

OAB:OAB/MT 19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

prosseguimento do feito, tendo em vista manifestação do INSS, anexa aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105678 Nr: 27-78.2016.811.0021

 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 MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anayara Delise de Oliveira Tumelero - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Marcelo 

Brasil Saliba - OAB:OAB/MT 11.546-A, Priscila Kei Sato - OAB:

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

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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

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

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

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

1.010, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23735 Nr: 3058-87.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

prosseguimento do feito, tendo em vista RPV expedido.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1044785 Nr: 5300-33.2019.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VKRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Augusto Lima do 

Nascimento - OAB:6821-B/MT, Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 1 – Sendo assim, este Juízo DEFERE o pedido de fl. 110. DETERMINA-SE 

que o médico (Dr. Lucas de Sá) forneça a este Juízo a avaliação 

psiquiátrica realizada com a adolescente, por se tratar de exame pericial, 

em observância ao artigo 275, do CPP. 2 – Com a apresentação da 

avaliação, PROMOVA-SE a Secretaria a juntada de cópia do laudo, nos 

autos de código n. 1044817. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 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: 1000780-13.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000780-13.2019.8.11.0021. AUTOR(A): DARCI 

GOMES DE OLIVEIRA RÉU: TIM S.A. Vistos. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da TIM CELULAR S.A., a TIM S.A. 

como parte do feito, em decorrência da incorporação societária e da 

sucessão empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde logo, 

pela incorporadora TIM S.A., CNP.: 02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – 
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LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar 

a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a Agência 

Nacional de Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo 

necessário, sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente 

ação de pessoa jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico 

entabulado entre as partes. Na presente hipótese, a causa não terá que 

ser decidida de modo uniforme para o réu e para a referida empresa, não 

incidindo então na hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que 

dispõe sobre litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA 

ABSOLUTA PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em 

preliminar a Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção 

de prova técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas 

constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos do autor são IMPROCEDENTES. Alega o Reclamante 

possuir linha telefônica (66-98119-2538) junto à Reclamada, e que no 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a requerida 

permaneceu inoperante, causando transtornos, especialmente pelo fato 

de ser a única operadora de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. 

A Reclamada em sua defesa alega que não houve a interrupção do 

fornecimento de serviço e que podem ocorrer “sombras” que afetam o 

fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos autos verifico que razão 

não assiste ao Reclamante, pois não logrou êxito em comprovar a relação 

com a reclamante, uma vez que não trouxe aos autos qualquer conta ou 

outro documento que demonstre que de fato é proprietária da linha 

telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados (ID 

19705450 e ID 19705451) não demonstram qualquer relação com a linha 

telefônica requerida ou com a empresa ré. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: 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. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado 

aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da 

jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA 

PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu 

direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal 

ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se 

provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, 

Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora tenta demonstrar o dano moral a que 

fora submetido, porém, nada comprova aos autos nem apresenta qualquer 

documentação necessária para demonstrar o alegado, não há prova nos 

autos de que a reclamada tenha submetido a parte reclamante a situação 

humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à indenização está 

adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais 

sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano 

e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. 

A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. Em demandas em que se busca indenização por danos morais 

em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restaram caracterizados a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Ademais, embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configure falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

DARCI GOMES DE OLIVEIRA em face de TIM S.A., ambos qualificados nos 

autos. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-80.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DE SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000782-80.2019.8.11.0021. AUTOR(A): JOSE 

RIBEIRO DE SOUSA RÉU: TIM S.A. Vistos. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da TIM CELULAR S.A., a TIM S.A. 

como parte do feito, em decorrência da incorporação societária e da 

sucessão empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde logo, 

pela incorporadora TIM S.A., CNP.: 02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar 

a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a Agência 

Nacional de Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo 

necessário, sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente 

ação de pessoa jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico 

entabulado entre as partes. Na presente hipótese, a causa não terá que 

ser decidida de modo uniforme para o réu e para a referida empresa, não 

incidindo então na hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que 

dispõe sobre litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA 

ABSOLUTA PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em 

preliminar a Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção 

de prova técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas 

constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos do autor são IMPROCEDENTES. Alega o Reclamante 

possuir linha telefônica (66-98121-9328) junto à Reclamada, e que no 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a requerida 

permaneceu inoperante, causando transtornos, especialmente pelo fato 

de ser a única operadora de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. 

A Reclamada em sua defesa alega que não houve a interrupção do 

fornecimento de serviço e que podem ocorrer “sombras” que afetam o 

fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos autos verifico que razão 

não assiste ao Reclamante, pois não logrou êxito em comprovar a relação 

com a reclamante, uma vez que não trouxe aos autos qualquer conta ou 

outro documento que demonstre que de fato é proprietária da linha 

telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: 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. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora tenta 

demonstrar o dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova 

aos autos nem apresenta qualquer documentação necessária para 

demonstrar o alegado, não há prova nos autos de que a reclamada tenha 

submetido a parte reclamante a situação humilhante ou vexatória. Como se 

sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em 

que se busca indenização por danos morais em virtude dos fatos 

alegados na inicial, não se admite a presunção da efetivação da situação 

vexatória. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, 

sendo dever da parte autora instruir a demanda com os documentos 

necessários a amparar o direito invocado. Ocorre que, in casu, não 

restaram caracterizados a ocorrência da situação vexatória que passou a 

parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que se refere na 

inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de constrangimento ou 

transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária, não havendo 

razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Ademais, 

embora se admita os transtornos e aborrecimentos ocasionados à parte 

reclamante, não há como acolher o pleito indenizatório. O ilícito não 

ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo havido qualquer ofensa a 

atributo de personalidade. Assim é o entendimento do TJ/MT: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – 

FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – MERO DISSABOR –FALHA 

GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA DA 

PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O serviço 

de telefonia e internet, na forma contratada, deve ser ininterrupto. 

Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser detectadas e 

estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito ensejador da 

indenização por danos morais, ainda mais quando de se trata de falha 

geral comum a todos os usuários. A interrupção dos serviços, embora 

configure falha na prestação de serviço, por si só, não enseja a 

responsabilização por danos morais, quando ausente a prova dos 

supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 
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de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

JOSE RIBEIRO DE SOUSA em face de TIM S.A., ambos qualificados nos 

autos. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-16.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/09/2019 às 18:00 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-16.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000838-16.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): ANA 

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO RÉU: TIM S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. RETIFICAÇÃO DE POLO Acolho o pedido de retificação do polo 

passivo suscitado pela requerida para que conste em lugar da pessoa 

jurídica TIM CELULAR S.A., a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, 

em decorrência da incorporação societária e da sucessão 

empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde logo, pela 

incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 02.421.421/0001-11. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98146-0425, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 19857868, 19857873 e 19857872) sendo utilizada em 

reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: 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. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 300 de 691



de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO 

em face de TIM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa 

Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão 

proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Água Boa, 28 de janeiro 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001381-19.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO CARDOSO TONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - MT25803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001381-19.2019.8.11.0021 AUTOR(A): TARCISIO 

CARDOSO TONHA RÉU: OI S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERICIA TÉCNICA A 

reclamada arguiu em preliminar a Incompetência deste Juízo ante a 

necessidade de produção de prova técnica, entendo que resta afastada, 

haja vista que as provas constantes nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Passo a análise do MÉRITO da demanda. Os 

pedidos da autora são Improcedentes. O reclamante alega que em 

09/09/2016 cancelara seu contrato de fornecimento de serviço de internet 

com a reclamada passando a utilizar-se de outra empresa a HELP, e que 

desapercebidamente realizou o pagamento das faturas referentes ao 

meses de outubro/2016 a junho/2019, requer seja declarada a inexistência 

de divida entre o autor e a empresa, sejam restituídos os valores pagos e 

a condenação da empresa em danos morais. A Reclamada em sua defesa 

alega que em consulta a seus sistemas constatou que a linha objeto da 

presente demanda (66-34682156) continua ativa e em utilização. Da 

análise dos autos verifico que razão não assiste ao Reclamante, pois não 

logrou êxito em comprovar a conduta ilícita perpetrada pela Reclamada, 

uma vez que não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o 

cancelamento realizado, e traz ainda aos autos a fim de demonstrar o 

pagamento das faturas, extratos destas que demonstram a efetiva 

utilização da linha (ID: 21268954, 21268957, 21268963, 21268966) Sendo 

assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, o referido 

documento não se traduz em prova a socorrer as alegações da 

reclamante apresentando os dados pertinentes para o deslinde da 

controvérsia. Ora, a parte Reclamante deveria, quando da impugnação à 

contestação rebater os termos da contestação, acaso assim entendesse, 

e para tanto trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que 

inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil 

em seu art. 373 que: 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. (...) Vale 

referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida 

em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial feito por TARCISIO CARDOSO TONHA em face de OI S.A. , ambos 

qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as 

disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Água Boa, 

28 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-47.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA ROSA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELLYNE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - GO54355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001211-47.2019.8.11.0021. AUTOR(A): ELEUZA 

ROSA SENA RÉU: TIM S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da TIM CELULAR S.A., a TIM S.A. 

como parte do feito, em decorrência da incorporação societária e da 

sucessão empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde logo, 

pela incorporadora TIM S.A., CNP.: 02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar 

a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a Agência 

Nacional de Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo 

necessário, sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente 

ação de pessoa jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico 

entabulado entre as partes. Na presente hipótese, a causa não terá que 

ser decidida de modo uniforme para o réu e para a referida empresa, não 
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incidindo então na hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que 

dispõe sobre litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA 

ABSOLUTA PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em 

preliminar a Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção 

de prova técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas 

constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos do autor são IMPROCEDENTES. Alega o Reclamante 

possuir linha telefônica (66-98132-0218) junto à Reclamada, e que no 

período compreendido entre os dias 05/04/2019 e 18/04/2019 e entre os 

dias 25/04/2019 e 26/04/2016, a requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que não trouxe aos autos qualquer conta ou outro 

documento que demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica 

informada. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil 

em seu art. 373 que: 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. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora tenta 

demonstrar o dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova 

aos autos nem apresenta qualquer documentação necessária para 

demonstrar o alegado, não há prova nos autos de que a reclamada tenha 

submetido a parte reclamante a situação humilhante ou vexatória. Como se 

sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em 

que se busca indenização por danos morais em virtude dos fatos 

alegados na inicial, não se admite a presunção da efetivação da situação 

vexatória. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, 

sendo dever da parte autora instruir a demanda com os documentos 

necessários a amparar o direito invocado. Ocorre que, in casu, não 

restaram caracterizados a ocorrência da situação vexatória que passou a 

parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que se refere na 

inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de constrangimento ou 

transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária, não havendo 

razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Ademais, 

embora se admita os transtornos e aborrecimentos ocasionados à parte 

reclamante, não há como acolher o pleito indenizatório. O ilícito não 

ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo havido qualquer ofensa a 

atributo de personalidade. Assim é o entendimento do TJ/MT: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – 

FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – MERO DISSABOR –FALHA 

GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA DA 

PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O serviço 

de telefonia e internet, na forma contratada, deve ser ininterrupto. 

Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser detectadas e 

estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito ensejador da 

indenização por danos morais, ainda mais quando de se trata de falha 

geral comum a todos os usuários. A interrupção dos serviços, embora 

configure falha na prestação de serviço, por si só, não enseja a 

responsabilização por danos morais, quando ausente a prova dos 

supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

ELEUZA ROSA SENA em face de TIM S.A., ambos qualificados nos autos. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão 

proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-03.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ARRUDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000716-03.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): FABIO 

ARRUDA PEREIRA RÉU: TIM S.A. Vistos. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – FALTA DE AGIR A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual do autor, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) DA TENTATIVA DE INDUÇÃO DO 

JUÍZO A ERRO Alega a reclamada que a reclamante vem tentando induzir 

este juízo a erro, uma vez que vem utilizando os mesmos números de 

protocolos em diversos processos distintos, tenho se confundir com o 

mérito dos autos, devendo com este ser apreciado. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui duas linhas telefônicas n.º 66-98133-7914 e 

66-98118-7640, junto à Reclamada e que período compreendido entre os 

dias 16/02/2019 e 21/02/2019, a rede de telefonia da requerida 

permaneceu inoperante, causando transtornos, especialmente pelo fato 

de ser a única operadora de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. 

A Reclamada em sua defesa alega que não houve a interrupção do 

fornecimento de serviço e que podem ocorrer “sombras” que afetam o 

fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos autos verifico que razão 

não assiste ao Reclamante. Não restou demonstrada a relação de 

consumo existente entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a 

relação com a reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos 

autos qualquer conta ou outro documento que demonstre que de fato é 

proprietária da linha telefônica informada, e ainda, os números de 

protocolos juntados não demonstram qualquer relação com a linha 

telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que correspondem 

aos mesmos protocolos de atendimento informado nas demais demandas 

ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos mesmos fatos e a outros 

fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir qualquer 

ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 19425860 e 19425864) 

sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca 

do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 

que: 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. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, o autor alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 
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reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por FABIO ARRUDA PEREIRA em face de TIM S.A., 

ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95310 Nr: 4033-02.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Manoel Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(s) do(s) Réu(s), para que, no prazo 

de 08 dias, ofereça contrarrazões recursais.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000394-83.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUSA DIAS (TESTEMUNHA)

ANGELA MARIA JUSTINA MAGALHAES (REQUERENTE)

AMERICO ALVES FILHO (TESTEMUNHA)

NAIR BORGES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS CARRILHO MENEGON (TESTEMUNHA)

HILDA ROSA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000394-83.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: ANGELA MARIA JUSTINA MAGALHAES TESTEMUNHA: 

AMERICO ALVES FILHO, NAIR BORGES DE SOUZA, JOAO BATISTA DE 

SOUSA DIAS REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO 

TESTEMUNHA: HILDA ROSA DE OLIVEIRA, JOAO CARLOS CARRILHO 

MENEGON Vistos. Considerando que esta Juíza foi convidada para 

participar do 1º Encontro de Formadores da ESMAGIS-MT, que será 

realizado no período de 17 a 19 de fevereiro de 2020 (Ofício 

0200/2019/ESMAGIS-MT), REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 

03 de março de 2020 às 14h10min. INTIMEM-SE as partes. Às 

providências. Alto Araguaia, 15 de janeiro de 2020. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000394-83.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUSA DIAS (TESTEMUNHA)

ANGELA MARIA JUSTINA MAGALHAES (REQUERENTE)

AMERICO ALVES FILHO (TESTEMUNHA)

NAIR BORGES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS CARRILHO MENEGON (TESTEMUNHA)

HILDA ROSA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000394-83.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: ANGELA MARIA JUSTINA MAGALHAES TESTEMUNHA: 

AMERICO ALVES FILHO, NAIR BORGES DE SOUZA, JOAO BATISTA DE 

SOUSA DIAS REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO 

TESTEMUNHA: HILDA ROSA DE OLIVEIRA, JOAO CARLOS CARRILHO 

MENEGON Vistos. Considerando que esta Juíza foi convidada para 

participar do 1º Encontro de Formadores da ESMAGIS-MT, que será 

realizado no período de 17 a 19 de fevereiro de 2020 (Ofício 

0200/2019/ESMAGIS-MT), REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 

03 de março de 2020 às 14h10min. INTIMEM-SE as partes. Às 

providências. Alto Araguaia, 15 de janeiro de 2020. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000316-89.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALINE REZENDE PANIAGO OAB - MT22366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY JORGE RESENDE (REQUERIDO)

SALVY BOSCO DE RESENDE (REQUERIDO)

ONECIDIO REZENDE JUNIOR (REQUERIDO)

SADI DE RESENDE (REQUERIDO)

ARY DE RESENDE (REQUERIDO)

LUZIA S. RESENDE GUIMARAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000316-89.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: SUELY ALVES DE SOUZA REQUERIDO: ONECIDIO 

REZENDE JUNIOR, SADI DE RESENDE, ARY DE RESENDE, RUY JORGE 

RESENDE, SALVY BOSCO DE RESENDE, LUZIA S. RESENDE GUIMARAES 

Vistos. 1. RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais dos artigos 319 e 320, ambos do Novo Código de Processo Civil. 2. 

Atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada 

havendo a indicar que a parte requerente não faça jus ao benefício, 

DEFIRO a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes 

do Código de Processo Civil. 3. Em consonância com o disposto no art. 

334, do Código de Processo Civil, DETERMINO o encaminhamento dos 

autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para 

realizar audiência de conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 16 de 

março de 2020, às 13h00min (sala 01), nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o réu ser 

citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. 4. 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. 5. 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 tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do CPC, 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. 
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679, também do CPC. 6. Face o disposto no art. 344 do CPC, se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. 7. 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. 8. Por 

fim, CITE-SE e INTIME-SE ao comparecimento, com as advertências dos 

arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, consignando que o prazo da 

resposta deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo códex. 9. 

Diversamente, não havendo autocomposição, 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: a. Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; b. 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; c. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. 10. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos 

advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se 

pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. 11. 

Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Alto Araguaia, 15 

de janeiro de 2020. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000834-79.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. A. (EXEQUENTE)

P. M. M. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO BRASIL LANG OAB - MT25391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000834-79.2019.8.11.0020. 

EXEQUENTE: PAOLA MESSIAS MARTINS ALVES, NYALLA SOUZA 

ALVES EXECUTADO: WANDERSON SOUZA COSTA VISTOS. 1. Cuida-se 

de execução de alimentos tendo como partes as em epígrafes, em que, 

entrementes, em sessão de mediação os litigantes firmaram acordo 

visando o adimplemento da obrigação – id. 25054855. 2. Instado, o MPE 

opinou pela sua homologação – id. 25161302. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. DECIDO. 3. Extrai-se dos autos que as partes 

entabularam acordo quanto ao pagamento das prestações alimentícia em 

atraso, o qual se dará de forma parcelada. 4. Dessa maneira, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

O ACORDO informado nos autos, fazendo de seus termos parte integrante 

desta decisão. 5. Sem custas e despesas processuais, eis que DEFIRO o 

beneficio da justiça gratuita as partes. 6. CONDENO o executado ao 

pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85,§1º e § 2º, e 

incisos do CPC. 7. Transitada em julgado, uma vez que ocorreu a renúncia 

ao prazo recursal, proceda com as baixas necessárias e arquive. 8. 

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. P. I. 

Cumpra. Alto Araguaia, 18 de dezembro de 2019. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001224-49.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PIO XII (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS OAB - SP390872 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA MIKAELA SILVA SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE ALTO ARAGUAIA 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: designar Audiência de Conciliação para o dia 30 de março de 2020 , às 

13:00 horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 28 de janeiro de 2020. ALCIDONIO 

COUTINHO QUEIROZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 143, CENTRO, ALTO ARAGUAIA 

- MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 34811410

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100971 Nr: 4334-10.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Através do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida (acusado) para no prazo de 05 

(cinco) dias manifestar sobre o interesse na oitiva da testemunha Antônio 

Severino de Melo Filho, bem como declinar o endereço atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91184 Nr: 388-30.2018.811.0020

 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: ESM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAYONNARA ARRAES 

GONÇALVES - OAB:36008

 Nos termos da legislação vigente CNGC art.482 § VI, provimento 56/2007 

bem como a ordem de serviço deste Juízo de nº 01/2019, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para 

impugnar no prazo legal a contestação apresentada, bem como 

apresentar resposta à reconvenção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68835 Nr: 202-75.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE FAGUNDES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VASCO REZENDE SILVA - 

OAB:9592/GO

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: intimar a parte requerida para no prazo de 05 

(cinco) dias apresentar os memoriais finais .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4744 Nr: 19-95.2002.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS V. V. 

MARCONDES - OAB:3599-B-MT., EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS 

- OAB:7680, VALDEMIR SOUZA CORDEIRO - OAB:86727/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 Nos termos da legislação vigente CNGC art.482 § V I, provimento 56/2007 

bem como a ordem de serviço deste Juízo de nº 01/2019, impulsiono estes 
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autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte exequente 

para cumprimento do item7 da decisão de fl. 161 vº: “Frustradas todas as 

diligências anteriores, DETERMINO a intimação da parte exequente, para 

indiciar bens em nome da parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias; 

não indicando, ARQUIVE-SE provisoriamente o feito, por 01 (um) ano, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual deve 

retratar apenas o conjunto de feitos que estejam a demandar providência 

judicial imediata, conforme art. 1º do Provimento 84/2014 da CGJ. ”.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000020-33.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DE ASSIS LOBO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS ALVES DE ALMEIDA SOBRINHO OAB - GO33445 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LOPES DERVALHE (REU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000020-33.2020.8.11.0020. Vistos 

etc. INTIME-SE a parte autora para que, emende a inicial, a fim de atribuir o 

valor correto a ação, vez que o valor da causa deve corresponder ao total 

do proveito econômico perseguido, bem como complementar o valor das 

custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alto Araguaia/MT, 24 de 

janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26639 Nr: 1059-68.2009.811.0020

 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 JOSÉ SEVERO DE SOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Marta Arizona - 

OAB:13852-GO, VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

patrono da Parte Requerente VINÍCIUS VARGAS LEITE, OAB/MT 11.213-A, 

para no prazo de 15 dias, manifestar-se nos autos em epígrafe acerca do 

teor da petição juntada às fls. 88/97.

Geisyane Fernandes Rodrigues

Estagiária – matr.: 36156

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62590 Nr: 724-39.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO BOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de referência 40.

Alto Araguaia - MT, 28 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100963 Nr: 4329-85.2018.811.0020

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA MESQUITA LTDA, ODONI MESQUITA 

COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, tendo em vista o transcurso do prazo requerido, 

encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o advogado da parte Autora 

para, no prazo de 15 dias, se manifestar nos termos da parte final do 

despacho de referência 31.

Alto Araguaia - MT, 28 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59496 Nr: 2070-59.2014.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S.A, DENNER DE BARROS MASCARENHAS 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAINHA AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, Denner Barros Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT/13.245- A, Paulo Roberto Canhete Diniz - 

OAB:13239-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que 

entender de direito, nos termos da certidão de referência 67.

Alto Araguaia - MT, 28 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91739 Nr: 664-61.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE FAGUNDES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEZIEL MOREIRA CARVALHO 

- OAB:46889/A

 Intimação do denunciado para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

resposta à acusação, por escrito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89783 Nr: 6122-93.2017.811.0020

 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: APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ARTHUR PANIAGO 
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DE OLIVEIRA - OAB:15828-MT, ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 28 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160246 Nr: 305-79.2020.811.0008

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: THAIS PRADO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE ZANATA SANSÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PRADO VIEIRA - 

OAB:44203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, determino o imediato 

arquivamento de presente pedido de Instauração de Processo 

Administrativo, sem qualquer anotação na ficha funcional da servidora 

Rejana Zanata Sansão, na forma do §3° do artigo 13 do Provimento 

05/2008/CM e inciso I, do §2° do artigo 70 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial. 15. Transitado em 

julgado, comunique-se a Corregedoria-Geral da Justiça e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe. 16. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Barra do Bugres-MT, 28 de janeiro de 

2020.Arom Olímpio PereiraJuiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159298 Nr: 7916-20.2019.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONAB Companhia Nacional de Abastecimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GEON MORAES DA 

SILVA - OAB:18348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 INTIME-SE o autor para recolher as custas e taxas judiciárias da presente 

missiva, no prazo de 15 (quinze) dias, preenchendo-se os requisitos 

necessários, sob pena de cancelamento (art. 290, do CPC).

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, sem necessidade de nova conclusão, CUMPRA-SE a respectiva 

Carta Precatória, servindo este como mandado, providenciando-se as 

diligências necessárias para seu fiel cumprimento.

COMUNIQUE-SE ao Juiz Deprecante, por meio eletrônico, sobre a 

distribuição da carta precatória, bem como o seu cumprimento, se 

frutífera, conforme dispõe o art. 232 do CPC.

Após, quitadas as custas, porventura existentes, se for o caso, 

DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 20 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159472 Nr: 8021-94.2019.811.0008

 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: RARDS, RDRDS, LDBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO, por hora, o pedido de tutela antecipada.Para 

justa e eficaz solução do litígio – considerando que a Lei Processual Civil 

prima pela cooperação entre as partes, sempre visando à solução 

amigável da demanda – DETERMINO o encaminhamento dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da 

Comarca, para inclusão dos autos em pauta de audiência de 

conciliação/mediação.INTIME-SE a parte autora, e CITE-SE o requerido, 

com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que estes 

compareçam à audiência, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).Atente-se à secretaria, pois 

o mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado à parte requerida o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, § 1º, do CPC).Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Não havendo conciliação, o requerido deverá 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias a partir do primeiro 

dia útil da realização do ato (art. 335, I, CPC), consignando-se que, o não 

oferecimento da contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, 

CPC).Em seguida, INTIME-SE a parte autora para apresentar resposta à 

contestação, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 

350 do CPC.Após, tornem-me os autos conclusos para 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 

20 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159642 Nr: 8115-42.2019.811.0008

 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: JULIANA DE LIMA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER NERY DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Pelo exame do processado, constato que este feito foi distribuído 

equivocadamente como Carta Precatória, uma vez que se trata de AÇÃO 

DE REVERSÃO DE GUARDA C/C PEDIDO LIMINAR DE GUARDA 

PROVISÓRIA, advinda do Juízo da Comarca de Sapezal (fls.25).

Deste modo, DETERMINO a remessa dos autos à Central de Distribuição, 

para as devidas providencias quanto à redistribuição deste feito a uma 

das Varas Cíveis desta Comarca.

Em sequência, procedam-se com as baixas necessárias.

Às providências.

 Barra do Bugres/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123024 Nr: 2631-17.2017.811.0008

 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: PAULO SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDOMIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5367

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Cancelamento de Averbação com pedido de 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO proposta por PAULO SALVADOR, em face 

de ESPÓLIO DE VALDOMIRO RODRIGUES, todos qualificados nos autos.

 As partes compareceram por intermédio de seus procuradores dizendo 
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que compuseram amigavelmente, pugnando pela homologação 

(fls.102/103).

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 De tudo o que se consta nos autos, a homologação do acordo é medida 

que se impõe, razão pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o referido acordo de folhas 102/103, cujas cláusulas 

e condições passam a fazer parte integrante desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de folhas 102/103.

 Custas e honorários nos termos do acordo.

 Expeça-se oficio ao cartório competente para proceder com a baixa da 

averbação da penhora Av1, na matricula 31.156, averbada à época nos 

autos de execução n. 510/79 (fls.27).

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente ARQUIVE-SE.

 Barra do Bugres/MT, 28 de janeiro de 2.020.

Arom Olímpio Pereira

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159253 Nr: 7890-22.2019.811.0008

 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: ESPOLIO DE JOÃO AMELIO GOUVEIA, CELMA ANTÔNIA 

SANSÃO GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono o feito para intimar a parte 

autora na pessoa do seu advogado para efetuar o deposito da diligência 

no valor de R$ 23,43 (vinte e três reais e quarenta e três centavos) que 

deverá ser depositado via Tribunal de Justiça conta única no site 

Tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152696 Nr: 4037-05.2019.811.0008

 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: RMDS, DMDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 – Do cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores 

Judiciários das Varas Cíveis, impulsiono estes autos para intimar a autora, 

por meio de seu advogado, para firmar/retirar o Termo de Guarda 

Definitiva junto à Secretaria, no prazo de 30 (trinta) dias; após, os autos 

seguirão para o arquivo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154305 Nr: 5073-82.2019.811.0008

 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: EVANDRO SOUSA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUSTODIO PAZ DE OLIVEIRA, MOACIR 

SANSÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISÂNGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531, HUMBERTO AFFONSO - OAB:6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:13.367-E, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, 

RENATA M. DE A. V. NETO DEBESA - OAB:MT/11.674

 Vistos,

1. Sem prejuízo de eventual conciliação (art. 359, CPC) ou de possível 

julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), especifiquem as partes, no 

prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, juntando aos 

autos os documentos que dispuserem como prova de suas alegações, 

podendo ser sugeridos pontos controvertidos para posterior apreciação 

pelo juízo.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83206 Nr: 81-88.2013.811.0008

 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: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILDO CARDOSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Intime-se a parte autora para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca da petição de fls. 91/93-vº, esclarecendo a divergência no 

tocante à qualificação da parte autora, indicada no polo ativo do acordo 

apresentado, que busca a homologação de transação entre as partes.

 2. Após a manifestação, ou em caso de inércia, certifique-se e 

conclusos.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154792 Nr: 5370-89.2019.811.0008

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-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), Impulsiono o presente feito com a finalidade de 

intimar a parte requerente a fim de manifestar quanto a Certidão do Oficial 

de Justiça de fls. 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94395 Nr: 3982-30.2014.811.0008

 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: SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:MAT. 1873226

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para indicar numero de 

conta para expedição de alvara.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 155487 Nr: 5810-85.2019.811.0008

 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: FERNANDES RODRIGUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BATISTA RODRIGUES NETO, GUSTAVO 

BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNADETE FERNANDES 

GREGOLIN - OAB:26.983/0

 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), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para se manifestar-se naquilo que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113282 Nr: 3619-72.2016.811.0008

 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: JEFERSON SALES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEN - 

OAB:23411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:MT/8184-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), certifico que o requerido interpôs recurso de 

apelação no prazo legal. Assim sendo, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte requerente para que no prazo legal, apresente as contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134974 Nr: 1535-30.2018.811.0008

 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: GILBERTO VIEIRA DE CARVALHO, FTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE TORNEIRO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180/O

 29. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial, em consonância com o art. 487, I, do Código Processual Civil, e 

art. 1.723, do Código Civil, para reconhecer a sociedade de fato havida 

entre as partes, e decretar a sua dissolução, e DEFIRO a guarda do menor 

Felipe Torneiro de Carvalho ao requerente Gilberto Vieira de Carvalho, que 

deverá prestar compromisso de bem e fiel desempenho do encargo, 

mediante termos nos autos. 30. Lavre-se o termo de guarda nos termos do 

art. 32 do ECA.31. A guarda do menor, Felipe Torneiro de Carvalho, ficará 

sob responsabilidade do genitor/requerente. À requerida, Sra. Elaine 

Torneiro de Barros, será concedido o direito de visitas livres, com os finais 

de semana alternados.32. Quanto aos bens adquiridos pelo casal no 

decorrer do relacionamento, determino a meação dos bens adquiridos na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, sendo que, 

não havendo comprovação de propriedade, determino a meação de 

possíveis direitos possessórios adquiridos, sobre eventual(ais) mobília(s) 

e veículo(s).33. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito 

tramita sob o pálio da justiça gratuita.34. Averbe-se a presente decisão no 

assentamento do Registro Civil.35. Oficie-se ao Titular do Cartório de 

Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de inscrição e 

averbação.36. Ciência ao Ministério Público.37. Transitando em julgado, 

arquive-se, promovendo-se as baixas de estilo e anotações de praxe.P. I. 

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124514 Nr: 3514-61.2017.811.0008

 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): WELLINGTON MARTILIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLINGTON MARTILIANO DA SILVA, 

Cpf: 02382181125, Rg: 19412010, Filiação: Maria Cicera da Silva, data de 

nascimento: 15/11/1980, brasileiro(a), natural de Atalaia-AL, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO, ACIMA QUALIFICADO, 

PARA TOMAR CONHECIMENTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA NAS FLS. 

48/49, CUJO TEOR SEGUE ABAIXO..

Sentença: Autos do Processo de Código nº. 124514Autor: Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso.Réu: Welligton Martiliano da 

Silva.SENTENÇAAção penal – prescrição patente – espécie: prescrição 

pela pena máxima em abstrato (PPPA) – declaração – extinção da 

punibilidade.Vistos EM CORREIÇÃO.Feito em ordem.1. O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia contra 

WELLIGTON MARTILIANO DA SILVA, qualificado nos autos em epígrafe, 

atribuindo-lhes a prática do delito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei 

de Drogas).I- Da conduta atribuída ao réu.2. Narra a peça acusatória pelo 

Ministério Público como fato delituoso, que no dia 27 de novembro de 2016, 

por volta das 22h30, no bairro denominado “ZBM”, no Município de Nova 

Olímpia/MT, o denunciado trazia consigo para consumo pessoal, drogas 

sem autorização ou em desacordo com determinação legal.II - Da marcha 

processual.3.A presente ação penal, cujo procedimento era o 

sumaríssimo, inicialmente tramitou pelo Juizado Especial, no entanto, em 

decorrência da não localização da denunciada, foi determinada a remessa 

dos autos à Justiça Comum (fl. 36).4. Foi determinada a notificação do 

denunciado (fl. 39).5. Infrutífera a notificação (fl. 45), o Ministério Público 

requereu o instituto da prescrição (fl. 46/47).É o relatório 

necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.6. Punibilidade é a possibilidade de 

efetivação concreta da pretensão punitiva, para satisfazê-la, o Estado 

deve agir dentro de prazos determinados, sob pena de perdê-la.7. A 

perda do direito de impor a sanção, só ocorre antes de transitar em 

julgado a sentença final.8. A pena máxima cominada em abstrato ao delito 

em comento que, em tese, teria sido praticado pela denunciada de acordo 

com artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), submetidos às 

penas: I – advertência sobre os efeitos das drogas; II – prestação de 

serviços à comunidade; III – medida educativa de comparecimento a 

programa ou curso educativo, cujo prazo prescricional é de 02 (dois) 

anos, observando as causas interruptivas e de suspensão do prazo 

prescricional.9. In casu, compulsando os autos, verifico que não houve 

qualquer causa interruptiva da prescrição.10. Por conseguinte, entendo 

que no presente caso, operou-se a prescrição da pretensão punitiva, 

tendo em vista que entre a data do fato (27/11/2016) e a presente data 

(30/07/2019), transcorreram mais de 02 (dois) anos.11. Ante ao exposto, 

com fundamento no artigo 107, inciso IV, 1ª figura, do Código Penal, 

DECLARO extinta a punibilidade do denunciado WELLIGTON MARTILIANO 

DA SILVA, face ao decurso do lapso temporal da pretensão punitiva do 

Estado, sem que a mesma fosse exercitada.12. INTIME-SE o réu por edital 

acerca desta sentença.13. CIÊNCIA ao MPE.14. Transitada em julgado, 

DETERMINO o arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias.15. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 30 de julho de 2019.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz 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, LUIZ EMANUEL MELO 

COSTA, digitei.

Barra do Bugres, 02 de setembro de 2019

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131570 Nr: 7428-36.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO FILOMENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELINO FILOMENO DA SILVA, Cpf: 

76340376134, Rg: 1.471.418-3, Filiação: Maria Helena da Silva e Antonio 

Filomeno da Silva, data de nascimento: 15/08/1975, brasileiro(a), natural de 

Bom Conselho-PE, solteiro(a), serviços gerais/vendedor, Telefone 

99355501. 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,1. Marcelino Filomeno da Silva, qualificado nos autos, foi 

condenado à pena privativa de liberdade, sendo substituída por restritiva 

de direito. 2. Consoante se depreende dos autos (fls. 75), o penitente 

cumpriu integralmente as medidas impostas. 3. Diante do exposto, 

DECLARO EXTINTA A PUNILIBIDADE do recuperando Marcelino Filomeno 

da Silva pelo cumprimento integral da pena. 5. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.P.R.I. 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, LUIZ EMANUEL MELO 

COSTA, digitei.

Barra do Bugres, 19 de novembro de 2019

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112691 Nr: 3269-84.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DA SILVA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIRCEU DA SILVA AMARAL, Cpf: 

53753097187, Rg: 11391570, Filiação: Lucia Rodrigues da Silva e Bras 

Batista Amaral, data de nascimento: 16/07/1971, brasileiro(a), natural de 

Diamante do Oeste-PR, convivente, motorista. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1. Considerando que restaram infrutíferas todas as 

pesquisas realizadas por este juízo para localização de endereço 

atualizado do denunciado (SIEL, CIA/ANOREG, PJE, SEEU, BNMP, APOLO, 

PROJUDI), DEFIRO a cota ministerial de fl. 64.2. Deveras, não localizado 

para ser citado pessoalmente, CITE-SE o denunciado, via editalícia, para 

responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do 

CPP).3. Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE 

vista ao MPE para requerer o que entender de direito.4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 11 de 

novembro de 2019.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, LUIZ EMANUEL MELO 

COSTA, digitei.

Barra do Bugres, 29 de novembro de 2019

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140013 Nr: 4568-28.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RONALDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE RONALDO ALVES, Filiação: Maria 

Cicera dos Santos e Jose Antonio Alves, data de nascimento: 11/07/1978, 

brasileiro(a), natural de Junqueiro-AL, convivente. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1. Considerando que restaram infrutíferas todas as 

pesquisas realizadas por este juízo para localização de endereço 

atualizado do denunciado (SIEL, CEI/ANOREG, PJE, SEEU, BNMP, APOLO, 

PROJUDI), DEFIRO a cota ministerial derradeira.2. Deveras, não localizado 

para ser citado pessoalmente, CITE-SE o denunciado, via editalícia, para 

responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do 

CPP).3. Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE 

vista ao MPE para requerer o que entender de direito.4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 11 de 

novembro de 2019.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, LUIZ EMANUEL MELO 

COSTA, digitei.

Barra do Bugres, 29 de novembro de 2019

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149225 Nr: 1825-11.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL DA CRUZ LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MACIEL DA CRUZ LIMA, Cpf: 

04820896369, Rg: 3120423669, Filiação: Raimunda Nonata Dfa Cruz Lima 

e Jose Paulo de Lima, data de nascimento: 02/04/1990, brasileiro(a), 

natural de Luzilandia-PI, solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1. Considerando que restaram infrutíferas todas as 

pesquisas realizadas por este juízo para localização de endereço 

atualizado do denunciado (SIEL, CEI/ANOREG, PJE, SEEU, BNMP, APOLO, 

PROJUDI), DEFIRO a cota ministerial derradeira.2. Deveras, não localizado 

para ser citado pessoalmente, CITE-SE o denunciado, via editalícia, para 

responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do 

CPP).3. Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE 

vista ao MPE para requerer o que entender de direito.4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 11 de 

novembro de 2019.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, LUIZ EMANUEL MELO 

COSTA, digitei.

Barra do Bugres, 29 de novembro de 2019

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144478 Nr: 7554-52.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANO BRITO DA SILVA, Cpf: 

02287869590, Rg: 320133507, Filiação: Doralice Neri Brito e Carlos Pereira 

da Silva, data de nascimento: 16/11/1985, brasileiro(a), natural de 

Bahia-MG. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1. Considerando que restaram infrutíferas todas as 

pesquisas realizadas por este juízo para localização de endereço 

atualizado do denunciado (SIEL, CEI/ANOREG, PJE, SEEU, BNMP, APOLO, 

PROJUDI), DEFIRO a cota ministerial derradeira.2. Deveras, não localizado 

para ser citado pessoalmente, CITE-SE o denunciado, via editalícia, para 

responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do 

CPP).3. Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE 

vista ao MPE para requerer o que entender de direito.4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 11 de 

novembro de 2019.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, LUIZ EMANUEL MELO 

COSTA, digitei.

Barra do Bugres, 29 de novembro de 2019

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150655 Nr: 2710-25.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciel da Cruz Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIEL DA CRUZ LIMA, Cpf: 

04820896369, Rg: 3133129, Filiação: Raimunda Nonata da Cruz Lima e 

Jose Paulo de Lima, data de nascimento: 02/04/1990, brasileiro(a), natural 

de Teresina-PI, convivente, pedreiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1. Considerando que restaram infrutíferas todas as 

pesquisas realizadas por este juízo para localização de endereço 

atualizado do denunciado (SIEL, CIA/ANOREG, PJE, SEEU, BNMP, APOLO, 

PROJUDI), DEFIRO a cota ministerial de fl. 94.2. Deveras, não localizado 

para ser citado pessoalmente, CITE-SE o denunciado, via editalícia, para 

responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do 

CPP).3. Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE 

vista ao MPE para requerer o que entender de direito.4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 11 de 

novembro de 2019.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, LUIZ EMANUEL MELO 

COSTA, digitei.

Barra do Bugres, 29 de novembro de 2019

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144135 Nr: 7339-76.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIMAR JOSE DOS SANTOS, Cpf: 

12052034439, Filiação: Maria Piedade dos Santos e José Antonio dos 

Santos, data de nascimento: 22/06/1995, brasileiro(a), natural de 

Maceio-AL, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 99940 2809. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1. Considerando que restaram infrutíferas todas as 

pesquisas realizadas por este juízo para localização de endereço 

atualizado do denunciado (SIEL, CIA/ANOREG, PJE, SEEU, BNMP, APOLO, 

PROJUDI), DEFIRO a cota ministerial derradeira.2. Deveras, não localizado 

para ser citado pessoalmente, CITE-SE o denunciado, via editalícia, para 

responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do 

CPP).3. Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE 

vista ao MPE para requerer o que entender de direito.4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 11 de 

novembro de 2019.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, LUIZ EMANUEL MELO 

COSTA, digitei.

Barra do Bugres, 29 de novembro de 2019

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137776 Nr: 3252-77.2018.811.0008

 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): JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA, Cpf: 

03274644102, Rg: 2133973-2, Filiação: Marta Maria de Souza Gonzaga e 

Onofre Pereira da Silva, data de nascimento: 07/01/1990, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1. Considerando que restaram infrutíferas todas as 

pesquisas realizadas por este juízo para localização de endereço 
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atualizado do denunciado (SIEL, CEI/ANOREG, PJE, SEEU, BNMP, APOLO, 

PROJUDI), DEFIRO a cota ministerial derradeira.2. Deveras, não localizado 

para ser citado pessoalmente, CITE-SE o denunciado, via editalícia, para 

responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do 

CPP).3. Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE 

vista ao MPE para requerer o que entender de direito.4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 11 de 

novembro de 2019.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, LUIZ EMANUEL MELO 

COSTA, digitei.

Barra do Bugres, 29 de novembro de 2019

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144482 Nr: 7558-89.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMETRIUS DA SILVA JUNIOR, IGOR DANIEL 

MARTINS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEMETRIUS DA SILVA JUNIOR, Cpf: 

06531506105, Rg: 2941402-4, Filiação: Eunice Correia da Silva e 

Demetrius da Silva, data de nascimento: 23/01/1998, brasileiro(a), natural 

de Jacarei-SP, solteiro(a), Telefone 99699-4389. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1. Considerando que restaram infrutíferas todas as 

pesquisas realizadas por este juízo para localização de endereço 

atualizado do denunciado (SIEL, CEI/ANOREG, PJE, SEEU, BNMP, APOLO, 

PROJUDI), DEFIRO a cota ministerial derradeira.2. Deveras, não localizado 

para ser citado pessoalmente, CITE-SE o denunciado, via editalícia, para 

responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do 

CPP).3. Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE 

vista ao MPE para requerer o que entender de direito.4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 11 de 

novembro de 2019.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, LUIZ EMANUEL MELO 

COSTA, digitei.

Barra do Bugres, 29 de novembro de 2019

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114065 Nr: 4148-91.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÓRIA LYZIA FANAIA DE ALMEIDA FILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GLÓRIA LYZIA FANAIA DE ALMEIDA 

FILHA, Cpf: 76873471100, Rg: 8760268, Filiação: Glória Lyzia Fanaia de 

Almeida e Paulo de Almeida, data de nascimento: 05/02/1973, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), aposenada, Telefone não possui. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio de seu representante legal, denuncia GLÓRIA LYZIA 

FANAIA DE ALMEIDA FILHA, qualificado(a/s) nos autos, imputando-lhe(s) 

a adequação típica do artigo 331, caput, do Código Penal,perquirindo o 

Parquet, via de consequência, o processamento da imprescindível ação 

penal pública e final condenação do(a/s) denunciado(a/s) no respectivo 

preceito secundário em referência.3. Desta forma, preenchidos os 

requisitos legais do artigo 41 e seguintes e não sendo caso de aplicação 

do artigo 395, ambos do CPP, forte no artigo 396 do mesmo Código 

Instrumental Penal, RECEBO a presente denúncia sub examine, que 

tramitará segundo o rito comum ordinário consoante art. 394 do CPP.4. 

CITE-SE a denunciada, via editalícia, para responder a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP).5.CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 11 de 

novembro de 2019.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, MARIA BARBARA DE 

SOUZA COSTA, digitei.

Barra do Bugres, 05 de dezembro de 2019

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104604 Nr: 4533-73.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON JOSE DA SILVA, Filiação: Silvana 

de Freitas Franco e Luis Carlos Moreira, data de nascimento: 10/11/1989, 

brasileiro(a), natural de Colônia Leopoldina-AL, convivente. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1. Considerando que restaram infrutíferas todas as 

pesquisas realizadas por este juízo para localização de endereço 

atualizado do denunciado (SIEL, CEI/ANOREG, PJE, SEEU, BNMP, APOLO, 

PROJUDI), DEFIRO a cota ministerial derradeira.2. Deveras, não localizado 

para ser citado pessoalmente, CITE-SE o denunciado, via editalícia, para 

responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do 

CPP).3. Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE 

vista ao MPE para requerer o que entender de direito.4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 11 de 

novembro de 2019.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, MARIA BARBARA DE 

SOUZA COSTA, digitei.

Barra do Bugres, 05 de dezembro de 2019

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113837 Nr: 3994-73.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCENIRO DA SILVA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCENIRO DA SILVA MUNIZ, Cpf: 

04644475181, Rg: 2297552-7, Filiação: Maria da Silva Muniz e Paulo Jose 

Muniz, data de nascimento: 09/09/1981, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, solteiro(a), Telefone 99816-9969. 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: 5)SENTENÇA – DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo o mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos descritos na 

denúncia, para CONDENAR o acusado LUCENIRO DA SILVA MUNIZ, 

anteriormente qualificado no feito, nas penas do artigo 306, caput, c/c 

artigo 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Da dosimetria da 

pena. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a 

pena para o crime encontrado. a) Circunstâncias judiciais. A culpabilidade 

do réu é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do crime. A (s) 

consequência (s) do crime não desfavorece (m) ao réu, pois próprias do 

crime. A personalidade do réu não deve ser considerada em seu 

desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. 

Igualmente, nada desabona a conduta social do réu. Não há registros de 

antecedentes criminais. Não há o que ser avaliado quanto ao 

comportamento da vítima. Assim, não havendo circunstâncias judiciais 

desfavoráveis a este, APLICO a pena-base em 06 (seis) meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP). b) Circunstâncias legais: 

atenuantes e agravantes. Presente a agravante do art. 298, III, do CTB, 

MAJORO a pena base em 01 (um) mês, razão pela qual FIXO a pena 

provisória em 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa no valor 

de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 

49 do CP). c) Causas de diminuição e aumento. Face à inexistência de 

causas de diminuição ou aumento de pena, TORNO DEFINITIVA a pena de 

07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 (um 

trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP), 

para reprovação e prevenção do delito em testilha. DECRETO, em 

desfavor do acusado, a suspensão ou proibição de obter Carteira 

Nacional de Habilitação – CNH. Esta penalidade terá a duração de 06 (seis) 

meses, conforme artigo 293 da Lei nº 9.503/97, levando-se o risco gerado 

pelo delito perpetrado, pois transitava em via pública. Do regime inicial de 

cumprimento da reprimenda imposta. FIXO o regime aberto para 

cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, “c”, do Código Penal 

Brasileiro. Dos benefícios albergados nos artigos 44 e 77, do Código 

Penal. Por preencher o sentenciado os requisitos subjetivos e objetivos 

previstos no art. 44 do Código Penal, DEIXO de aplicar o benefício previsto 

no art. 77, do Código Penal e, concomitantemente, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade aplicada, por uma pena restritiva de direito, nos 

termos do §2º, do dispositivo supracitado, referente a prestação 

pecuniária, consistente no pedimento da fiança recolhida, nos termos da 

Resolução 154 do CNJ, cujo valor deverá ser transferido para à conta 

bancária judicial dos autos de cód. 133566 (Incidente de Habilitação de 

Entidades em trâmite na 1ª Vara desta Comarca) (Processo(art. 43, I, do 

CP). Da possibilidade de recorrer em liberdade. Em atenção às 

particularidades do caso, CONCEDO a possibilidade do condenado de 

apelar em liberdade, deveras, não estão presentes os requisitos 

ensejadores da prisão (art. 312 do CPP). Da ausência de condenação 

indenizatória. DEIXO de fixar valor mínimo para reparação dos danos 

causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV do CPP, tendo em 

vista que não há nos autos elementos suficientes para condenação desta. 

Dos honorários advocatícios. ARBITRO o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

a título de honorários advocatícios, a ser pago pelo Estado de Mato 

Grosso, considerando a atuação do causídico. EXPEÇA-SE a devida 

certidão. Das determinações finais. OFICIE-SE o CIDETRAN/DETRAN 

competente (para efetivo cumprimento da seguinte pena, qual seja, a 

suspensão ou proibição de obter Carteira Nacional de Habilitação – CNH. 

Esta penalidade terá a duração de 06 (seis) meses, conforme artigo 293 

da Lei nº 9.503/97). Ante o disposto no art. 804 do Código de Processo 

Penal, deverá o réu arcar com as custas e despesas processuais, 

ficando suspenso o pagamento conforme art. 12 da Lei 1.060/50. 

Transitada em julgado a sentença, CUMPRAM-SE as demais 

determinações supra, ANOTE-SE o nome do réu no rol dos culpados, 

expedindo-se Guia de Execução Penal com observância da LEP e 

Resolução n° 113 do CNJ.COMUNIQUE-SE a condenação à Justiça Eleitoral 

e ao Instituto Nacional de Identificação para os efeitos do art. 15, III, da 

Constituição Federal. OFICIEM-SE aos órgãos de política criminal, conforme 

CNGC/MT. 6)INTIME-SE o acusado do teor da presente sentença, devendo 

ser indagada se deseja recorrer.7)Saem os presentes intimados. 

Expediente necessário. Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, às 

16h58 foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

p r e s e n t e s . J U I Z 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P R O M O T O R 

__________________________________________ADVOGADO DATIVO 

__________________________________________

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, LUIZ EMANUEL MELO 

COSTA, digitei.

Barra do Bugres, 13 de dezembro de 2019

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132662 Nr: 60-39.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WAGNER DA SILVA SANTOS, Filiação: 

Leone Pereira da Silva e Felisberto Benedito dos Santos, data de 

nascimento: 19/04/1985, brasileiro(a), natural de Tangará da Serra-MT, 

solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1. Considerando que restaram infrutíferas todas as 

pesquisas realizadas por este juízo para localização de endereço 

atualizado do denunciado (SIEL, CIA/ANOREG, PJE, SEEU, BNMP, APOLO, 

PROJUDI), DEFIRO a cota ministerial de fl. 94.2. Deveras, não localizado 

para ser citado pessoalmente, CITE-SE o denunciado, via editalícia, para 

responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do 

CPP).3. Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE 

vista ao MPE para requerer o que entender de direito.4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 11 de 

novembro de 2019.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, LUIZ EMANUEL MELO 

COSTA, digitei.

Barra do Bugres, 13 de dezembro de 2019

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149586 Nr: 2044-24.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LUIZ QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NELSON LUIZ QUIRINO, Cpf: 
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09618187861, Rg: 15455572, Filiação: Maria Aparecida Quirino, data de 

nascimento: 26/01/1969, brasileiro(a), natural de Presidente Prudente-SP. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1. Considerando que restaram infrutíferas todas as 

pesquisas realizadas por este juízo para localização de endereço 

atualizado do denunciado (SIEL, CIA/ANOREG, PJE, SEEU, BNMP, APOLO, 

PROJUDI), DEFIRO a cota ministerial derradeira.2. Deveras, não localizado 

para ser citado pessoalmente, CITE-SE o denunciado, via editalícia, para 

responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do 

CPP).3. Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE 

vista ao MPE para requerer o que entender de direito.4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 11 de 

novembro de 2019.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, LUIZ EMANUEL MELO 

COSTA, digitei.

Barra do Bugres, 13 de dezembro de 2019

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149356 Nr: 1913-49.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSIEL PEREIRA DA SILVA, Filiação: 

Maria José Pereira da Silva e Luiz Bernardo da Silva, data de nascimento: 

18/05/1983, brasileiro(a), natural de Flexeiras-AL, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1. Considerando que restaram infrutíferas todas as 

pesquisas realizadas por este juízo para localização de endereço 

atualizado do denunciado (SIEL, CIA/ANOREG, PJE, SEEU, BNMP, APOLO, 

PROJUDI), DEFIRO a cota ministerial derradeira.2. Deveras, não localizado 

para ser citado pessoalmente, CITE-SE o denunciado, via editalícia, para 

responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do 

CPP).3. Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE 

vista ao MPE para requerer o que entender de direito.4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 11 de 

novembro de 2019.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, LUIZ EMANUEL MELO 

COSTA, digitei.

Barra do Bugres, 13 de dezembro de 2019

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141765 Nr: 6010-29.2018.811.0008

 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): DAYANE MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAYANE MOREIRA DA SILVA, Cpf: 

05377568176, Rg: 25698435, Filiação: Celia Moreira Pociano e Adair 

Izidoro da Silva, data de nascimento: 27/05/1997, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 65 99979-8537. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio de seu representante legal, denuncia DAYANE 

MOREIRA DA SILVA, qualificado (a/s) nos autos, imputando-lhe(s) a 

adequação típica do artigo 331, caput, do Código Penal, perquirindo o 

Parquet, via de consequência, o processamento da imprescindível ação 

penal pública e final condenação do(a/s) denunciado(a/s) no respectivo 

preceito secundário em referência.2. Desta forma, preenchidos os 

requisitos legais do artigo 41 e seguintes e não sendo caso de aplicação 

do artigo 395, ambos do CPP, forte no artigo 396 do mesmo Código 

Instrumental Penal, RECEBO a presente denúncia sub examine, que 

tramitará segundo o rito comum ordinário consoante art. 394 do CPP.3. 

CITE-SE POR EDITAL o(a/s) denunciado(a/s) para fins e prazo do artigo 

396, asseverando-lhe(a/s) a faculdade do artigo 396-A, ambos do 

CPP.4.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Barra do 

Bugres/MT, 11 de novembro de 2019.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, LUIZ EMANUEL MELO 

COSTA, digitei.

Barra do Bugres, 13 de dezembro de 2019

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125987 Nr: 4182-32.2017.811.0008

 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): LUIZ PAULO DE LIMA, Sérgio Soares 

Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ PAULO DE LIMA, Cpf: 05688881119, 

Rg: 2217157-6, Filiação: Elza Maria do Carmo e Paulo Jose de Lima, data 

de nascimento: 01/07/1995, brasileiro(a), natural de Nova Olimpia-MT, 

solteiro(a), servente de pedreiro e atualmente em local incerto e não 

sabido SÉRGIO SOARES RODRIGUES DA CRUZ, Filiação: Edith Soares da 

Cruz e Manoel Rodrigues da Cruz, data de nascimento: 11/10/1994, 

brasileiro(a), natural de Riacho de Santana-BA, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio de seu representante legal, denuncia LUIZ PAULO DE 

LIMA e SERGIO SOARES RODRIGUES DA CRUZ, qualificado (a/s) nos 

autos, imputando-lhe(s) a adequação típica do artigo 330, caput, artigo 

331, caput, c/c artigo 69, todos do Código Penal, perquirindo o Parquet, via 

de consequência, o processamento da imprescindível ação penal pública e 

final condenação do(a/s) denunciado(a/s) no respectivo preceito 

secundário em referência.2. Desta forma, preenchidos os requisitos legais 

do artigo 41 e seguintes e não sendo caso de aplicação do artigo 395, 
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ambos do CPP, forte no artigo 396 do mesmo Código Instrumental Penal, 

RECEBO a presente denúncia sub examine, que tramitará segundo o rito 

comum ordinário consoante art. 394 do CPP.3. CITE-SE POR EDITAL o(a/s) 

denunciado(a/s) para fins e prazo do artigo 396, asseverando-lhe(a/s) a 

faculdade do artigo 396-A, ambos do CPP.4.CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 11 de novembro de 

2019.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, LUIZ EMANUEL MELO 

COSTA, digitei.

Barra do Bugres, 13 de dezembro de 2019

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 148201 Nr: 1135-79.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR RIBEIRO SANTOS, JACKSANDRO 

LUSTOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Rosa Neto - 

OAB:OAB/MT 9823

 III –Dispositivo. Por todo o exposto, nos termos do art. 413 do CPP, 

PRONUNCIO HIGOR RIBEIRO SANTOS e JACKSANDRO LUSTOSA DOS 

SANTOS, já qualificados nos autos, a fim de que seja submetido a 

julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como 

incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal, em tese, praticado contra a vítima LORAN IANAI DA CRUZ 

CARDOSO, o qual conforme fundamentação, exposta deverá ser 

submetido ao Tribunal do Júri.3) Não havendo irresignação recursal ou 

transitado em julgado este decisum, PROCEDA-SE nos moldes do artigo 

421 e seguintes do CPP.4)Saem os presentes intimados. Expediente 

necessário. Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, às 18h39 foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156926 Nr: 6621-45.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO TAGLIARI - 

OAB:27485/A, Marinalva Ramos Rodrigues - OAB:12462, SUELI 

APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA - OAB:25820/O

 Certifico que por meio desta procedi a citação dos advogados Fabiano 

Tagliari, Sueli Aparecida da Silva Lima Costa e Marinalva Ramos 

Rodrigues, a fim de que apresentem Resposta à Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148201 Nr: 1135-79.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR RIBEIRO SANTOS, JACKSANDRO 

LUSTOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Rosa Neto - 

OAB:OAB/MT 9823

 Certifico que por meio desta intimei o advogado Pedro Rosa Neto - 

OAB/MT 9823, para apresentar o rol de testemunhas para depor em 

plenário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-91.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte Requerida 

para apresentar as contrarrazões O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-09.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte Requerida 

para apresentar as contrarrazões O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-03.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para apresentar as contrarrazões O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000974-86.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para apresentar as contrarrazões O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-55.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEN HOFFMEISTER OAB - MT25449/O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

apresentar as contrarrazões O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-66.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FELIX SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVERTON GIUSEPPE MACHADO OAB - PR92263 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOTORANTIM CORRETORA DE SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEVERTON GIUSEPPE MACHADO OAB - PR92263 (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500333-63.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO COUTO MACIEL OAB - DF00513 (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-84.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-19.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA APARECIDA DO AMARAL CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-97.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL MARTINS DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-57.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VIEIRA DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-17.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MICKAELLE BENITES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Comarca de Campo Novo do Parecis
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 60/2019-DF

 CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições 

legais.

CONSIDERANDO que a servidora Elizangela Souza dos Santos, matricula 

23.608, Gestora Judicial da 2ª Vara Cível e Criminal do Fórum desta 

Comarca, estará afastada de suas funções no período de 16 a 

19/12/2019, face estar usufruindo compensatória.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora CILINA SOUZA SANTOS, Auxiliar 

Judiciário - PTJ, matricula 11880, para desempenhar as funções de 

Gestora Judiciária Substituta em Substituição Legal na Secretaria da 2ª 

Vara desta Comarca no período de 16 a 19/12/2019, face a ausência da 

Gestora titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 16 de dezembro de 2019

CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 Juíza de Direito e Diretora do Fórum

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020 – GAB.

CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar a rotina da secretaria e do 

gabinete da 2ª vara;

CONSIDERANDO que a prestação jurisdicional deve ser célere e efetiva;

CONSIDERANDO o disposto na Lei 13.869, de 05 de setembro de 2019, 

que define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente 

público, prevê, dentre as condutas típicas, o seguinte:

Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos 

financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado 

para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, 

da excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4(quatro) anos, e multa.

CONSIDERANDO os pedidos de penhora de ativo financeiros via Sistema 

Bacenjud nas ações de execuções e cumprimento de sentença em trâmite 

neste Juízo;

 RESOLVE:

Art. 1ª – DETERMINAR que a Gestora Judicial, abra um escaninho próprio 

para os processos de execuções e cumprimento de sentença em que há 

pedido para análise das hipóteses elencadas no artigo 854, §3° do Código 

de Processo Civil.

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Art. 2° - DETERMINAR que a Gestora Judicial proceda à identificação dos 

processos acima mencionados, destacando-os em relação aos demais, 

podendo ser realizado por meio do tarjamento dos respectivos autos.

Art. 3º – DETERMINAR que a Gestora Judicial envie no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, o processo para análise da manifestação 

informando que o valor bloqueado extrapole exacerbadamente o valor 

para satisfação da dívida.

Encaminhe-se cópia desta ordem de serviço para a Corregedoria-Geral da 

Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para subseção 

da OAB/MT de Campo Novo do Parecis, para a Promotoria de Justiça, 

Defensoria Pública desta comarca.

 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

 Campo Novo do Parecis/MT, 29 de janeiro de 2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de direito

 

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002273-35.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ALFREDO BEZERRA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002273-35.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ALFREDO BEZERRA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001163-35.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNO PYDD (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000417-36.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SIMONAL DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça , 

no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001901-86.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ARINETH BOABAID ARAUJO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001859-37.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE ZANCHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE SOUZA SCHIMIDT OAB - PR43702 (ADVOGADO(A))

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar 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 de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001204-65.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID NEDEL SPOHR SCHMITT OAB - RS68625 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEF LIMA MENDES (EXECUTADO)

 

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 autora, para que, querendo, se 

manifeste acerca do cumprimento do acordo, conforme decisão de ID: 

25290722. Nada Mais

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62106 Nr: 65-08.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LUIZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra 

WALTER LUIZ SILVA, já qualificado nos autos, para, com base no artigo 

33, §4º, da Lei nº 11.343/06, CONDENÁ-LO às penas de 01 (um) ano e 08 

(oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) 

dias multa no valor unitário mínimo legal. Deixo de aplicar pena alternativa 

ou suspensão condicional da pena, em razão da proibição do §4º, do art. 

33 da Lei 11.343/2006. Nos termos da Lei nº 8.072/90 e atento ao fato de 

que o tráfico de drogas fomenta uma série de outros delitos tais como 

homicídios, roubos, furtos etc.., que tem destruído milhares de famílias e 

ainda que atinge seriamente o Sistema de Saúde do país que, 

progressivamente vem aumentando seus gastos com internações e 

tratamento de dependentes químicos, cumprirá o réu a pena privativa de 

liberdade inicialmente no regime FECHADO. Não obstante, considerando 

que o réu encontra-se há mais de anos em liberdade no que se refere a 

estes autos, CONCEDO-LHE o DIREITO DE RECORRER DESTA SENTENÇA 

EM LIBERDADE. Não há que se falar na substituição da pena privativa de 

liberdade pela restritiva de direitos, por não preencher o réu os requisitos 

do artigo 44 do Código Penal. Quanto ao recolhimento das custas 

processuais, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, caso ele 

seja beneficiário da assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em 

julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, 

expedindo-se o mandado de prisão e guia de recolhimento. Oficie-se o 

Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do 

condenado para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do 

artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 18 da Res/CNJ 113/10). 

Autorizo a destruição das drogas apreendidas, caso tal medida ainda não 

tenha sido efetivada, oficiando-se. EXPEÇA-SE a guia de execução penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70179 Nr: 3374-03.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA BITENCOURT RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MENDES TAVARES 

- OAB:MAT. 1963225-8

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Intime-se o impugnado para, querendo, manifestar-se acerca da 

impugnação apresentada no prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33127 Nr: 3148-71.2009.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA, SAUL 

FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - 

OAB:21.936/O-MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT, 

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:MT/8.368

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93234 Nr: 3731-75.2017.811.0050

 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: FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a r. sentença transitou em julgado sem a interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92297 Nr: 3152-30.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24945/O, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Heckler - 

OAB:18.605-B/MT, CASSIA MATOS AMARAL - OAB:21978-B/MT, DEISI 

KOLLING - OAB:15.788/MT, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - 

OAB:21.444-B/MT, TIAGO STURM DA ROCHA - OAB:22.381-B

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

2. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 24317 Nr: 974-60.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V2 TIBAGI FUNDO DE INVEST.EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA - NÃO PADRONIZAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687, KELLY CHRISTINA VERAS OTACIO - OAB:6.088, 

LEONARDO GOMES BRESSANE - OAB:10.102, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Analisando os autos verifico que a sentença de fl.105 homologou o 

pedido de desistência da ação formulado pelo autor, restando prejudicada 

a apreciação dos pedidos de fls.106/110.

2. Dessa forma, diante do trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.

3. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35528 Nr: 2317-86.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL MÁQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI LIDA - OAB:95740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Manifesta-se o exequente pela citação por edital do executado.

2. É sabido que a citação editalícia é medida excepcional aplicada quando 

esgotados todos os meios de localização do requerido.

3. Ocorre que conforme se depreende dos autos, só houveram duas 

tentativas válidas de citação da parte adversa, sem que haja sequer a 

comprovação de buscas pelo endereço dos devedores.

4. Dessa forma, há outros meios viáveis de citação do requerido 

anteriores à excepcional via editalícia.

5. Assim, INDEFIRO o pedido de citação por edital.

6. INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao feito, adotando 

medidas cabíveis e eficazes à satisfação do crédito, em especial, 

indicando bens existentes e penhoráveis e sua localização, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

7. Por fim, verifico que a ação tramita desde 2010 sem que haja citação do 

devedor até o momento.

8. Dessa forma, manifeste-se o exequente acerca da prescrição na forma 

do Resp 1.340.553.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96934 Nr: 623-04.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CÉSAR GOMES 

VIEIRA - OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte RÉ, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$935,73( 

novecentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos),que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Sendo R$ 789,29(setecentos e 

oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), para fins do valor das 

custas judiciais, e R$146,44(cento e quarenta e seis reais e quarenta e 

quatro centavos). Para fins da taxa judiciaria. Fica cientificado de que 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

EMITIR GUIAS, (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o numero único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. 

Clicar no item custas incluir o valor, clica no item taxa e preencher o valor 

da taxa o sistema gerar um boleto UNICO. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral da 

Comarca de Campo Novo do Parecis endereçada à Central de 

Arrecadação e Arquivamento. 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 e no artigo 8º do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-57.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SILVANA BRIGO GEISS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (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 CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000047-57.2019.8.11.0050 Nome: MARA SILVANA BRIGO GEISS 

Endereço: Rua bahia, 326, Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-900 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, 

Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-97.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAYANE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 
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(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000357-97.2018.8.11.0050 Nome: MAYANE DE SOUSA SILVA Endereço: 

RUA. UIRAPURU, 1795, QDA. 35, JARDIM DAS PALMEIRAS, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU, 258, CONHECIDO TAMBEM RUA. MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 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, Quarta-feira, 29 de Janeiro de 

2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000343-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON BENEDITO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINY ADIB NAF PEREIRA (REU)

 

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 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000343-13.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 17.172,00 ESPÉCIE: [Exoneração] POLO ATIVO: Nome: 

HAMILTON BENEDITO PEREIRA Endereço: RUA PONTA PORA, 360, 

CENTRO, PLANALTO DA SERRA - MT - CEP: 78855-000 POLO PASSIVO: 

Nome: CAROLINY ADIB NAF PEREIRA Endereço: RUA SAO SALVADOR, 

250, CENTRO, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada audiência de 

CONCILIAÇÃO para o dia 02/03/2020, às 15:10 h no presente feito, 

devendo as partes comparecerem no horário marcado sob pena de se 

sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, 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. CAMPO VERDE-MT, 29 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA 

Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 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: 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))

 

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 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002527-05.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 330.000,00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS] 

POLO ATIVO: Nome: SILMARA DA SILVA LOPES Endereço: Rua Astorga, 

500, Cidade Alta, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE Endereço: Praça dos Três Poderes, 

03, Centro, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: estado de mato 

grosso Endereço: Centro Político Administrativo, S/N, Palácio Paiaguás, 

CPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 Nome: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Endereço: AGF BARÃO DE 

MELGAÇO, 2754, RUA BARÃO DE MELGAÇO 2754, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-973 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES de que foi designada audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 

04/11/2019, às 13:00 h no presente feito, devendo as partes 

comparecerem no horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções 

e presunções previstas em lei, 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. CAMPO VERDE-MT, 2 de outubro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor 

de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002431-87.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAYNE NASCIMENTO TUNES - ME (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 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002431-87.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 24.068,32 ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: ALAYNE 

NASCIMENTO TUNES - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à 

certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito. CAMPO VERDE, 29 de janeiro de 2020. 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001091-11.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON VARGAS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, considerando que a 

correspondência foi devolvida, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se, devendo solicitar o que 

entender de direito. Campo Verde, 29 de Janeiro de 2020 Analista 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000318-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DE ANDRADE SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000318-97.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito. Para o pronto andamento do feito, em atenção 

ao disposto no art. 357 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, como 

controvertido, o ponto atinente à condição de segurada especial na 

condição de trabalhadora rural em regime de economia familiar da 

Requerente, bem como ao preenchimento da carência mínima para a 

concessão do benefício. MANTENHO os encargos probatórios tais como 

definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de 

direito às normas definidoras dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22 de abril de 2020, às 13:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003746-53.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONILIA PAULA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO LEQUE BEZERRA (REQUERIDO)

ARMINDO GOMES BEZERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003746-53.2019.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. DESIGNO audiência para a oitiva das Testemunhas para o dia 20 de 

abril de 2020, às 14:00 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as Partes e as 

referidas Testemunhas. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 

24 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116239 Nr: 5332-50.2016.811.0051

 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: Contudo Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Nery dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Ivo dos Santos - 

OAB:20489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5332-50.2016.811.0051 - 116239

Monitória

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação monitória ajuizada por Contudo Materiais de Construção 

Ltda., pessoa jurídica devidamente qualificada, em face de Tania Nery dos 

Santos, igualmente qualificado.

A parte autora, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, 

quedou-se inerte.

É o breve relatório. Decido.

É de trivial conhecimento que a inércia do autor em dar prosseguimento ao 

feito pode gerar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde 

que, pessoalmente intimado, o mesmo dê continuidade à sua omissão.

Assim ocorre mesmo com a proibição velada do Novo Código de Processo 

Civil, no sentido de impedir a extinção do feito por abandono do autor sem 

pedido expresso do réu (art. 485, § 3º, do NCPC). É que, no caso dos 

autos, o Requerido ainda não foi citado, de forma que não se pode 

presumir eventual interesse seu no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido:

“Ao juiz é lícito declarar ex officio a extinção do processo, sem julgamento 

de mérito, por abandono do autor quando o réu ainda não tenha sido 

citado.” (STJ, Resp 983.550, 1ª Turma)

No mais, conforme se nota da correspondência colacionada aos autos, 

afirma-se o atendimento à regra da intimação pessoal, prevista no art. 485, 

§ 1º, do NCPC.

Decido.

Pelo exposto, ante a desídia autoral, apesar de devidamente intimado, 

DECLARO extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas finais.

 Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 14 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121695 Nr: 1944-08.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MAIER RAMOS, LUCAS MAIER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1944-08.2017.811.0051 - 121695

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista o acordo apresentado pelas Partes, DETERMINO a 

suspensão do feito até o pagamento integral da dívida, na forma do art. 

922 do NCPC.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou 

até o advento do prazo prescricional, contado a partir do levantamento da 

suspensão.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122515 Nr: 2257-66.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeni Comercio de Materiais de Construção 

Ltda, Bruna Bassatto Zeni, Linto Paulo Zeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Quanto à Executada 

Bruna Bussato Zeni, DETERMINO que se solicitem informações pelos 

Sistemas Siel e Infojud, acerca do endereço atualizado.Com a informação, 

EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento do mandado executivo.Se ainda 

assim impossível à citação, INTIME-SE o Exequente para o que de direito, 

sob pena de suspensão do feito.Não havendo manifestação, DETERMINO 

a suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, do NCPC.No advento do prazo prescricional, 

nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, devolvendo-me 

conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Campo Verde/MT, 14 de janeiro de 2020.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143056 Nr: 1771-47.2018.811.0051

 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: Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda, 

Continental do Brasil Produtos Automotivos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trans Carlão Transportadora LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuliana Cáfaro Kikuchi - 

OAB:132.592, Maria Carolina Ferraz Cafaro - OAB:183437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1771-47.2018.811.0051 - 143056

Monitória

Despacho.

Vistos etc.

As pesquisas requeridas já foram realizadas recentemente, de forma que 

não se mostra viável a repetição da diligência.

Isso posto, EXPEÇA-SE o necessário à citação da Requerida, 

atentando-se para as advertências indicadas no despacho inicial.

Se impossível a localização da Requerida, INTIME-SE a Requerente para 

que solicite o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103558 Nr: 583-87.2016.811.0051

 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: Roselane Rosa Ferreira Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 
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OAB:MT/16.809

 Autos n° 583-87.2016.811.0051 - 103558

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Com razão a Parte embargante.

Realmente, o acórdão do Tribunal de Justiça determinou a liquidação da 

sentença por arbitramento.

 Como se sabe, o procedimento relativo à liquidação de sentença encontra 

seu regramento no art. 509 do novo Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo.”

Dessa forma, deve-se adotar o rito relativo à liquidação por arbitramento.

Isso posto, e nos termos do art. 510 do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para 

que, no prazo de 15 dias, apresentem nos autos pareceres ou 

documentos elucidativos, em especial os holerites dos Exequentes 

durante o período que se pretende a atualização salarial.

No mesmo prazo, DEVERÃO as Partes apresentar os quesitos que 

entenderem pertinentes.

 Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise da pertinência de 

nomeação de perito para liquidação da sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145363 Nr: 2821-11.2018.811.0051

 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: JGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2821-11.2018.811.0051 - 145363

Revisional de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da sentença, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022 Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo Único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou incidente de assunto de competência aplicável ao caso sob 

julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso dos autos, razão cabe ao Embargante.

Realmente, quando da prolação da sentença, não foi arbitrada em seu 

favor verba honorária por ter atuado na defesa dos interesses do 

Requerente como procurador dativo.

A toda evidência, tratando-se de ação na qual se nomeou Procurador 

dativo, impõe-se a condenação do Estado ao pagamento dos honorários 

correspondentes.

Assim, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios do ilustre Procurador dativo, desde logo arbitrados em R$ 

4.642,58, nos termos do item 18.1 da Tabela XI da Resolução 96/2007 da 

OAB/MT.

De resto, se mantem inalterada a sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90283 Nr: 866-47.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Souza Filho-ME, Dielton Luiz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 Autos n° 866-47.2015.811.0051 - 90283

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da decisão, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022 Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo Único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou incidente de assunto de competência aplicável ao caso sob 

julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso dos autos, o Embargante pediu a anulação da sentença sob o 

argumento de que não teria solicitado a extinção do feito pelo pagamento, 

de jeito que a sentença seria extra petita.

A priori, esclarece-se ao Embargante que antes da extinção do feito pelo 

pagamento, ocorreu a intimação para apresentação do cálculo da dívida 

no prazo de 10 (dez) dias e, passados mais de 120 (cento e vinte) dias 

sem a efetivação da diligência solicitada, entendeu-se que o pagamento 

realizado seria suficiente a quitação da obrigação.

Depois e, talvez mais importante, ressalta-se que o recurso de embargos 

de declaração não se presta a modificação ou anulação da sentença, o 

que, já se adianta, só poderá ser bem analisado por meio do recurso 

apropriado.

Isso posto, não conheço os embargos declaratórios opostos, mantendo 

incólume a sentença recorrida.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91806 Nr: 1283-97.2015.811.0051

 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: Wilson Batista Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, o procedimento relativo à liquidação de sentença encontra 

seu regramento no art. 509 do novo Código de Processo Civil:
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“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo.”

Dessa forma, deve-se adotar o rito relativo à liquidação por arbitramento.

Isso posto, e nos termos do art. 510 do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para 

que, no prazo de 15 dias, apresentem nos autos pareceres ou 

documentos elucidativos, em especial os holerites dos Exequentes 

durante o período que se pretende a atualização salarial.

No mesmo prazo, DEVERÃO as Partes apresentar os quesitos que 

entenderem pertinentes.

 Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise da pertinência de 

nomeação de perito para liquidação da sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91807 Nr: 1284-82.2015.811.0051

 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: José Juarez da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Com razão a Parte embargante.

Realmente, o acórdão do Tribunal de Justiça determinou a liquidação da 

sentença por arbitramento.

 Como se sabe, o procedimento relativo à liquidação de sentença encontra 

seu regramento no art. 509 do novo Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo.”

Dessa forma, deve-se adotar o rito relativo à liquidação por arbitramento.

Isso posto, e nos termos do art. 510 do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para 

que, no prazo de 15 dias, apresentem nos autos pareceres ou 

documentos elucidativos, em especial os holerites dos Exequentes 

durante o período que se pretende a atualização salarial.

No mesmo prazo, DEVERÃO as Partes apresentar os quesitos que 

entenderem pertinentes.

 Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise da pertinência de 

nomeação de perito para liquidação da sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91809 Nr: 1286-52.2015.811.0051

 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: Gersi Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Com razão a Parte embargante.

Realmente, o acórdão do Tribunal de Justiça determinou a liquidação da 

sentença por arbitramento.

 Como se sabe, o procedimento relativo à liquidação de sentença encontra 

seu regramento no art. 509 do novo Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo.”

Dessa forma, deve-se adotar o rito relativo à liquidação por arbitramento.

Isso posto, e nos termos do art. 510 do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para 

que, no prazo de 15 dias, apresentem nos autos pareceres ou 

documentos elucidativos, em especial os holerites dos Exequentes 

durante o período que se pretende a atualização salarial.

No mesmo prazo, DEVERÃO as Partes apresentar os quesitos que 

entenderem pertinentes.

 Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise da pertinência de 

nomeação de perito para liquidação da sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91814 Nr: 1289-07.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Brasil da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Com razão a Parte embargante.

Realmente, o acórdão do Tribunal de Justiça determinou a liquidação da 

sentença por arbitramento.

 Como se sabe, o procedimento relativo à liquidação de sentença encontra 

seu regramento no art. 509 do novo Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo.”

Dessa forma, deve-se adotar o rito relativo à liquidação por arbitramento.

Isso posto, e nos termos do art. 510 do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para 

que, no prazo de 15 dias, apresentem nos autos pareceres ou 

documentos elucidativos, em especial os holerites dos Exequentes 

durante o período que se pretende a atualização salarial.

No mesmo prazo, DEVERÃO as Partes apresentar os quesitos que 

entenderem pertinentes.

 Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise da pertinência de 

nomeação de perito para liquidação da sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94966 Nr: 2344-90.2015.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Niedusiak Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Autos n° 2344-90.2015.811.0051 - 94966

Declaratória

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia à Embargante, a emissão de certidão de crédito para 

habilitação no processo de recuperação judicial já foi determinada, de jeito 

que não há que se falar que a decisão foi omissa.

No mais, a extinção do feito pela novação ainda não é pertinente, 

notadamente porque ainda não houve a habilitação do referido crédito.

Dessa forma, não há que se falar em qualquer omissão da decisão 

recorrida e, por consequência, não conheço os declaratórios opostos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95065 Nr: 2377-80.2015.811.0051

 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: Elivane Ramos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Autos n° 2377-80.2015.811.0051 - 95065

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Com razão a Parte embargante.

Realmente, o acórdão do Tribunal de Justiça determinou a liquidação da 

sentença por arbitramento.

 Como se sabe, o procedimento relativo à liquidação de sentença encontra 

seu regramento no art. 509 do novo Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo.”

Dessa forma, deve-se adotar o rito relativo à liquidação por arbitramento.

Isso posto, e nos termos do art. 510 do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para 

que, no prazo de 15 dias, apresentem nos autos pareceres ou 

documentos elucidativos, em especial os holerites dos Exequentes 

durante o período que se pretende a atualização salarial.

No mesmo prazo, DEVERÃO as Partes apresentar os quesitos que 

entenderem pertinentes.

 Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise da pertinência de 

nomeação de perito para liquidação da sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96091 Nr: 2783-04.2015.811.0051

 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: Alaíde Onofre Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Autos n° 2783-04.2015.811.0051 - 96091

Declaratória

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia à Embargante, a emissão de certidão de crédito para 

habilitação no processo de recuperação judicial já foi determinada, de jeito 

que não há que se falar que a decisão foi omissa.

No mais, a extinção do feito pela novação ainda não é pertinente, 

notadamente porque ainda não houve a habilitação do referido crédito.

Dessa forma, não há que se falar em qualquer omissão da decisão 

recorrida e, por consequência, não conheço os declaratórios opostos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88304 Nr: 254-12.2015.811.0051

 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: Adilson de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Com razão a Parte embargante.

Realmente, o acórdão do Tribunal de Justiça determinou a liquidação da 

sentença por arbitramento.

 Como se sabe, o procedimento relativo à liquidação de sentença encontra 

seu regramento no art. 509 do novo Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo.”

Dessa forma, deve-se adotar o rito relativo à liquidação por arbitramento.

Isso posto, e nos termos do art. 510 do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para 

que, no prazo de 15 dias, apresentem nos autos pareceres ou 

documentos elucidativos, em especial os holerites dos Exequentes 

durante o período que se pretende a atualização salarial.

No mesmo prazo, DEVERÃO as Partes apresentar os quesitos que 

entenderem pertinentes.

 Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise da pertinência de 

nomeação de perito para liquidação da sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88654 Nr: 355-49.2015.811.0051

 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: Ciro Pasche

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Campo Verde, 

Grupo Atame

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Galvan - OAB:8056, 

LEANDRO GÓES DOS SANTOS - OAB:18243/O, Marcus Vinicius 

Gregório Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809, Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 Autos n° 355-49.2015.811.0051 - 88654

Anulatória

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da decisão, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022 Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo Único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou incidente de assunto de competência aplicável ao caso sob 

julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso dos autos, a Embargante aduz que a sentença recorrida teria 

sido contraditória na medida em que fixou os honorários sucumbenciais 

em valor fixo e não em percentual, conforme determinado pelo Código de 

Processo Civil.

Da leitura dos autos, verifica-se que razão não assiste à Embargante.

Com efeito, a sentença justificou o arbitramento dos honorários em valor 

fixo devido ao fato de o valor atribuído a causa ser irrisório. Tal 

expediente, aliás, encontra exata correspondência no art. 85, § 8º do CPC.

Sequer a alegação de que em outra ação o valor da condenação teria sido 

diferente, serve a pretensão da Embargante, uma vez que a verba 

sucumbencial encontra consonância em respaldo legal.

 Isso posto, não conheço os embargos declaratórios opostos, mantendo 

incólume a sentença recorrida.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88655 Nr: 356-34.2015.811.0051

 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: Angela Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Campo Verde, 

Grupo Atame

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GÓES DOS SANTOS 

- OAB:18243/O, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235, 

Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Autos n° 356-34.2015.811.0051 - 88655

Anulatória

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da decisão, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022 Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo Único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou incidente de assunto de competência aplicável ao caso sob 

julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso dos autos, a Embargante aduz que a sentença recorrida teria 

sido contraditória na medida em que fixou os honorários sucumbenciais 

em valor fixo e não em percentual, conforme determinado pelo Código de 

Processo Civil.

Da leitura dos autos, verifica-se que razão não assiste à Embargante.

Com efeito, a sentença justificou o arbitramento dos honorários em valor 

fixo devido ao fato de o valor atribuído a causa ser irrisório. Tal 

expediente, aliás, encontra exata correspondência no art. 85, § 8º do CPC.

Sequer a alegação de que em outra ação o valor da condenação teria sido 

diferente, serve à pretensão da Embargante, uma vez que a verba 

sucumbencial encontra consonância em respaldo legal.

 Isso posto, não conheço os embargos declaratórios opostos, mantendo 

incólume a sentença recorrida.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88656 Nr: 357-19.2015.811.0051

 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: Marcelo Silva Angelim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Campo Verde, 

Grupo Atame

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Galvan - OAB:8056, 

LEANDRO GÓES DOS SANTOS - OAB:18243/O, Marcus Vinicius 

Gregório Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809, Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 Autos n° 357-19.2015.811.0051 - 88656

Anulatória

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da decisão, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022 Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo Único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou incidente de assunto de competência aplicável ao caso sob 

julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso dos autos, a Embargante aduz que a sentença recorrida teria 

sido contraditória na medida em que fixou os honorários sucumbenciais 

em valor fixo e não em percentual, conforme determinado pelo Código de 

Processo Civil.

Da leitura dos autos, verifica-se que razão não assiste à Embargante.

Com efeito, a sentença justificou o arbitramento dos honorários em valor 

fixo devido ao fato de o valor atribuído a causa ser irrisório. Tal 

expediente, aliás, encontra exata correspondência no art. 85, § 8º do CPC.

Sequer a alegação de que em outra ação o valor da condenação teria sido 

diferente, serve à pretensão da Embargante, uma vez que a verba 

sucumbencial encontra consonância em respaldo legal.

 Isso posto, não conheço os embargos declaratórios opostos, mantendo 

incólume a sentença recorrida.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88713 Nr: 387-54.2015.811.0051
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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: Jamir Macarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Com razão a Parte embargante.

Realmente, o acórdão do Tribunal de Justiça determinou a liquidação da 

sentença por arbitramento.

 Como se sabe, o procedimento relativo à liquidação de sentença encontra 

seu regramento no art. 509 do novo Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo.”

Dessa forma, deve-se adotar o rito relativo à liquidação por arbitramento.

Isso posto, e nos termos do art. 510 do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para 

que, no prazo de 15 dias, apresentem nos autos pareceres ou 

documentos elucidativos, em especial os holerites dos Exequentes 

durante o período que se pretende a atualização salarial.

No mesmo prazo, DEVERÃO as Partes apresentar os quesitos que 

entenderem pertinentes.

 Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise da pertinência de 

nomeação de perito para liquidação da sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87866 Nr: 117-30.2015.811.0051

 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: JBB, AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 Autos n° 117-30.2015.811.0051 - 87866

Investigação de Paternidade

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da sentença, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022 Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo Único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou incidente de assunto de competência aplicável ao caso sob 

julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso dos autos, razão cabe ao Embargante.

Realmente, quando da prolação da sentença, não foi arbitrada em seu 

favor verba honorária por ter atuado na defesa do Requerido como 

procurador dativo.

A toda evidência, tratando-se de ação na qual se nomeou Procurador 

dativo, impõe-se a condenação do Estado ao pagamento dos honorários 

correspondentes.

Assim, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios do Procurador que atuou na defesa do Requerido, no valor 

de R$ 1.000,00, justifica-se o arbitramento da verba abaixo dos 

parâmetros estabelecidos pela OAB, uma vez que a atuação do Causídico 

se limitou a apresentação de contestação por negativa geral.

De resto, se mantem inalterada a sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121850 Nr: 1998-71.2017.811.0051

 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: JOSE LEONARDO DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA, BANCO 

BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN WASHINGTON DA 

COSTA OLIVEIRA - OAB:13953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17995/O

 Autos n° 1998-71.2017.811.0051 - 121850

Resolução Contratual

 Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da decisão, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022 Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo Único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou incidente de assunto de competência aplicável ao caso sob 

julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso dos autos, não há que se falar em qualquer contradição, omissão 

ou obscuridade, visto que as razões lançadas para a condenação em 

litigância de má-fé ainda persistem.

Assim, com a devida vênia ao ilustre Subscritor, sua pretensão não é de 

sanar qualquer obscuridade, omissão ou contradição e sim, valer-se dos 

declaratórios para reformar a decisão proferida. O que, já se adianta, só 

poderá ser bem analisada por meio do recurso apropriado.

Dessa forma, não conheço dos declaratórios, mantendo incólume a 

sentença atacada.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117626 Nr: 6178-67.2016.811.0051

 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: Leandro Cezar Bitencourt, Elaine Aparecida Ramalho 

Bitencourt, Paraná Escritório Contabil S/C Ltda - ME, Transparaná 

Comércio e Transportes Rodoviários Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, Sergio Yoshikazu Miyamoto Novarrete - OAB:26.405
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação da parte Requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144190 Nr: 2331-86.2018.811.0051

 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: Divino Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALEXANDRE VIANA 

- OAB:17947/B

 Embora a triagem tenha direcionado a presente ação para a prolação de 

sentença – assim a justificar, ainda que parcialmente, a demora no 

impulsionamento –, fato é que, com a contestação, ainda que feita 

genericamente, mantém-se o encargo probatório do Requerente, qual seja, 

o de comprovar o alegado excesso imputado à Requerida.Não sendo 

possível, então, a prolação de sentença, passa-se ao saneamento do 

feito.No que se refere à preliminar de inépcia da inicial, não se nota, do 

relato apresentado pelo Requerente em sua inicial, nenhuma incoerência a 

prejudicar a compreensão da Defesa ou do Julgador. Restou claro que, na 

versão do Autor, a Requerida utilizaria aparelho de som em alto volume, a 

perturbar-lhe o sossego, razão pela qual buscou a compensação dos 

danos morais já sofridos e a imposição de obrigação negativa, de impedir 

a repetição dos atos.Com essas características, mostra-se adequada a 

pretensão do Requerente, razão pela qual se mantém a ação tal como 

delineada na inicial.À míngua de irregularidades, portanto, DECLARO 

saneado o feito.FIXO, como controvertidos, os pontos atinentes: a) à 

prática, pela Requerida, de utilização inadequada de aparelho de som, a 

prejudicar o sossego do Requerente; b) à imposição de danos 

extrapatrimoniais ao Requerente e o valor para a correspondente 

compensação.A fim de fazer frente a tais questões controvertidas, 

DEFIRO a produção de prova testemunhal.DESIGNO, pois, audiência de 

instrução para o dia 20 de abril de 2020, às 14:30 horas de Mato 

Grosso.INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, pelo correio, no último 

endereço informado nos autos, para que compareçam e prestem 

depoimento, sob pena de confissão (art. 385, § 1º, do NCPC).INTIMEM-SE, 

ainda, os ilustres Procuradores, inclusive a fim de que apresentem o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias (art. 357, § 4º, do NCPC), 

observando, em especial, a qualificação sugerida pelo art. 450 do 

NCPC.Cumpra-se.  Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 28 de janeiro de 2020.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112404 Nr: 3607-26.2016.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EP, MGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA RONDON - 

OAB:12941

 Nos termos da legislação vigente, consierando a inércia das partes, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS PARTES manifestarem-se sobre a 

produção de provas, devendo solicitar o que entender de dirfeito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136740 Nr: 9158-50.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquímica Indústria e Comércio S/A, Nívia Najara 

Fornari Cenci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Augusto Gutierres de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA FRAZÃO 

ZUNTA - OAB:4055

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

da parte exequente a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o 

que entender de direito, inclusive quanto ao prosseguimento do feito para 

a execução de eventual remanescente, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89761 Nr: 719-21.2015.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVdA, AVS, AVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 719-21.2015.811.0051 - 89761

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos dos arts. 528, § 1º, e 517, do NCPC, DETERMINO o protesto à 

dívida alimentar.

No mais, ABRA-SE vista dos autos ao Exequente e ao Ministério Público, a 

fim de que requeiram o que de direito. Não havendo solicitações, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório até a prescrição da 

pretensão do Credor, observada a causa de impedimento/suspensão 

referente à menoridade.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113302 Nr: 3991-86.2016.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdCSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028/B

 Certifico e dou fé que a parte requerida, embora citada, deixou 

transcorrer o prazo, permanecendo inerte, razão pela qual, IMPULSIONO 

OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA SOLICITAR O QUE ENTENDER DE 

DIREITO PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12165 Nr: 1653-28.2005.811.0051

 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: Maria Floreni de Araújo Montagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Montagner - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, comprovar o 

pagamento das guias para instruir os formais de partilha, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167437 Nr: 4362-45.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley Costa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PERERA FAGUNDES - 

OAB:13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação da Sra. Administradora Judicial para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se sobre o pedido de habilitação feito pelo Credor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167442 Nr: 4364-15.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo Pereira Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PERERA FAGUNDES - 

OAB:13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação da Sra. Administradora Judicial para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se sobre o pedido de habilitação feito pelo Credor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125573 Nr: 3620-88.2017.811.0051

 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: MARCIA HELENA ROMANI PALUDO

 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:

 “No caso dos autos, o perito judicial foi conclusivo em afirmar que não há 

incapacidade para o exercício de atividade laborativa, respondendo aos 

quesitos das partes e, após regular exame, concluindo que a parte tem 

condições de exercer atividade laboral. Assim, ausente o requisito da 

incapacidade, imprescindível à concessão dos benefícios pleiteados, é de 

rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o 

pedido formulado pela parte autora". 5. Embargos de declaração 

desprovidos.” (Supremo Tribunal Federal STF; ARE-AgR-ED 754.992; SP; 

Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 10/12/2013; DJE 03/02/2014; Pág. 

64) Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os requisitos 

legais do auxílio-doença, a improcedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe. Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os 

pedidos feitos pela Requerente, na forma do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e sem honorários, dada a 

gratuidade.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 28 de janeiro de 2020.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122134 Nr: 2106-03.2017.811.0051

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerâmica Cristofoletti Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN WILSON CAETANO & CIA LTDA, Renan 

Wilson Caetano, Marlene Castanhari Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Socolowski - 

OAB:274544/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2106-03.2017.811.0051 - 122134

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

Decisão.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação pessoal dos Requeridos, DETERMINO 

que se solicitem informações pelo Sistema Siel e Infojud acerca de seu 

endereço atualizado.

Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário a sua citação, observando-se 

as advertências consignadas na decisão inicial,

Se ainda assim impossível a localização dos Requeridos, INTIME-SE o 

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

direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144581 Nr: 2480-82.2018.811.0051

 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: Luiz Selio Betiato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander (Brasil) S/A, Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Autos n° 2480-82.2018.811.0051 - 144581

Declaratória

Decisão.

Vistos etc.

Conforme teor da manifestação nos autos da ação nº. 

1003068-38.2019.8.11.0051, a Magistrada da 2ª Vara Cível desta Comarca 

declarou não mais subsistir a razão ensejadora de sua suspeição, de 

forma que, em atenção ao princípio do juiz natural, a devolução do 

processo para processamento e julgamento é medida que se perfaz.

Isso posto, ENCAMINHEM-SE os autos à Juíza Titular da 2ª Vara Cível 

desta Comarca.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133869 Nr: 7786-66.2017.811.0051

 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: Ivone de Mari-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander (Brasil) S/A, Juliar Comércio 

Atacadista Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Autos n° 7786-66.2017.811.0051 - 133869

Declaratória

Decisão.

Vistos etc.

Conforme teor da manifestação nos autos da ação nº. 

1003068-38.2019.8.11.0051, a Magistrada da 2ª Vara Cível desta Comarca 

declarou não mais subsistir a razão ensejadora de sua suspeição, de 

forma que, em atenção ao princípio do juiz natural, a devolução do 

processo para processamento e julgamento é medida que se perfaz.

Isso posto, ENCAMINHEM-SE os autos à Juíza Titular da 2ª Vara Cível 

desta Comarca.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões
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Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161574 Nr: 1613-55.2019.811.0051

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: MPCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS, NOG, LLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo dos Santos Alves 

Correa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUZIMAR LEMES DOS SANTOS, Cpf: 

01333268106, Rg: 1.623.087-6, Filiação: Maria Lucimar da Silva Lemes e 

Benedito José dos Santos, data de nascimento: 09/11/1983, brasileiro(a), 

natural de Alto Coité-MT, solteiro(a), local incerto e não sabido. 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 10 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, por seu Promotor de 

Justiça, propôs a presente AÇÃO DE PERDA DO PODER FAMILIAR em 

favor do adolescente J. O. dos S., qualificado nos autos, das crianças A. 

J. G. dos S., K. O. L. e A. O. L, ambos qualificados nos autos, em face da 

genitora NATALÍCIA OLEGÁRIO GOMES, do genitor ALEXSANDRO LEMES 

DOS SANTOS e do genitor LUZIMAR LEMES DOS SANTOS, todos 

qualificados nos autos, pelos seguintes fatos descritos: Os menores 

foram acolhidos no dia 17/10/2017, pelo motivo de risco em decorrência de 

recorrentes comportamentos inapropriados dos genitores, por uso de 

álcool e outras drogas, abandono material e intelectual, higiene doméstica 

precária e falta de comprometimento com a alimentação das crianças, 

negligências e situação de risco. Requer seja decretada a SUSPENSÃO 

DO PODER FAMILIAR dos requeridos e ao final a decretação da perda do 

poder familiar dos genitores em relação aos respectivos filhos.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, com fulcro no artigo 157, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, DEFIRO o pedido de TUTELA DE 

URGÊNCIA apenas para determinar a SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR 

de LUZIMAR LEMES DOS SANTOS em relação a seus filhos J. O. DOS S. e 

A. J. G. DOS S., até o deslinde definitivo da presente causa, confiando-os 

a Unidade de Acolhimento Institucional Casa Aconchego de Campo Verde, 

com observância das cautelas legais, sob a responsabilidade da Direção 

da referida instituição mediante assinatura do devido termo. CITEM-SE os 

requeridos para que, querendo, apresentem defesa no prazo de 10 dias 

(art. 101, §2º, do ECA). Quanto ao requerimento de citação editalícia, em 

atenção ao disposto no art. 256, §3º do NCPC, DETERMINO a realização de 

pesquisas acerca do endereço do genitor LUZIMAR LEMES DOS SANTOS, 

junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD e, sendo 

noticiado seu paradeiro, desde já ordeno seja tentada sua cientificação 

pessoal. Por outro lado, CERTIFICADO o resultado negativo de tais 

diligências, tem-se por esgotadas as tentativas para a realização da 

cientificação pessoal deste, razão pela qual DETERMINO sua citação por 

EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, fazendo constar a advertência de 

que será nomeado curador especial em caso de revelia. Após, 

transcorrido in albis o prazo para manifestação, desde já, em atendimento 

ao princípio do contraditório, NOMEIO o ilustre Defensor Público atuante 

nesta Comarca, para funcionar nestes autos como curador especial do 

réu, com fulcro no art. 72, II, do NCPC. Por conseguinte, ENCAMINHEM-SE 

os autos a Defensoria Pública para apresentação de defesa no prazo 

legal. No mais, DETERMINO o apensamento virtual do presente feito à ação 

de nº 8565-21.2017.8.11.0051 (código 135550). CIÊNCIA ao Ministério 

Público. CUMPRA-SE com prioridade, inclusive pelo Oficial Plantonista. 

Campo Verde - MT, 11 de abril 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, 28 de janeiro de 2020

Ricardo de Franca Barcelos Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113289 Nr: 3990-04.2016.811.0051

 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: Associação Espírita Lar Maria de Lourdes, Dirceu 

Belarmino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D BORBA FERREIRA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte requerente para que, no prazo de 5(cinco) dias, 

manifeste-se acerca da devolução de Carta Precatória com diligência 

negativa, ref.96, ou, requeira o que entender de direito. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102963 Nr: 410-63.2016.811.0051

 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: Geanderson Martins Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Simonetti Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Nagila Santos Pinheiro - 

OAB:21004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca da devolução de Carta Precatória com diligência 

negativa, ou, requeira o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103555 Nr: 582-05.2016.811.0051

 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: Pio Avelino Fassicolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, INTIMO a parte autora acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72735 Nr: 1724-83.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonelson Mamoré, Renato Dias Coutinho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Fiat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 INTIMO a parte Executada, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da petição do autor juntada 

às fls. 187/193, cujo valor atualizado da dívida foi retificada para R$ 

1.211,79 (hum mil, duzentos e onze reais e setenta e nove centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94096 Nr: 2040-91.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdS, FFdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu procurador para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste acerca da devolução de Carta 

Precatória, ou, requeira o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85234 Nr: 3884-13.2014.811.0051

 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 Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Soares Lima - ME, Jairo Soares Lima, 

Agenor Henrique de Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028/B

 Certifico que INTIMO a parte executada para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca da petição de ref. 87. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78228 Nr: 3097-18.2013.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Siqueira de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Santos da Silva - 

OAB:21677/O, Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Autos n° 3097-18.2013.811.0051 (78228)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

ACOLHO os itens 01 e 02 do pedido ministerial retro (p. ref. 69).

Salienta-se, por oportuno, que no cálculo de liquidação da pena deverá 

ser detraído o valor pago à título de fiança, nos termos do art. 336 do CPP, 

conforme estabelecido na sentença de p. ref. 46.

Intime-se o Advogado da recuperanda, via DJE.

 Com a resposta, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de janeiro de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-48.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA MENDES GONGALVES (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. 1000168-48.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:CLAUDINEIA 

MENDES GONGALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 29 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: 1000832-84.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IFASEG CONSULTORIA, MARKETING E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 

- EPP (EXECUTADO)

ACE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA OAB - PE16983 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 18/09/2017 

às 10hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000832-84.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IFASEG CONSULTORIA, MARKETING E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 

- EPP (EXECUTADO)

ACE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA OAB - PE16983 

(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 pagamento 

acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000316-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar nos autos quanto a 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, ou requerer o que entende de direito, 

sob pena de arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001017-25.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO (EXEQUENTE)

LUCINDO LOPES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CAMILO DE GODOY OAB - MT13405/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAREA CEZAR & CEZAR LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar os 

requerentes, na pessoa de seus procuradores, para, no prazo legal se 
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manifestar quanto a penhora negativa, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010684-81.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ECKERT TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA TELLES TANURE OAB - MT22144/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADORIAN & ADORIAM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010684-81.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido da Exequente para inclusão da 

Executada (CNPJ: 08.379.857/0001-76) em cadastro de inadimplentes. 

Ressalto que A inclusão será feita nesta data no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso por meio do sistema SERASAJUD. DEFIRO, ainda, 

o pedido feito pela parte Exequente para buscar de bens da Executada 

pelo INFOJUD. Entretanto, procedida consulta, foi infrutífera, conforme 

anexos. Frutífera a diligência, INTIME-SE a Exequente para se manifestar, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

21 de agosto de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO ARCENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

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))

 

INTIMAÇÃO PARA AS PARTES Impulsiono o feito, a fim de dar ciência às 

partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-45.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE MARIA DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AS PARTES Impulsiono o feito, a fim de dar ciência às 

partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000652-97.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE BARBOSA NOVAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (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))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte autora, na pessoa de 

seus procuradores, para no prazo legal, se manifestar quanto ao 

comprovante de pagamento juntado aos pela parte requerida. ou requeira 

o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002540-04.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBSON DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 16/03/2020 às 09:20, 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-63.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010282-63.2016.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

Requerida, inconformada com a sentença proferida nos autos, interpôs 

recurso inominado. Impossível o recebimento do recurso, eis que 

claramente intempestivo, nos termos da certidão de ID 4596172. De fato, a 

publicação da sentença deu-se em 26.09.2016, tendo sido expedida 

intimação a Advogada da Requerente em 01.12.2016. Entretanto, apenas 

em 27.01.2017 a Reclamante interpôs o recurso (ID 4627655). Assim, 

evidente que o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 42 da Lei 9.099/95 

já havia se esgotado. Consigne-se, ainda, que, no juizado especial todos 

os prazos serão contados de forma contínua. Nesse sentido, a orientação 

do Enunciado 165 do FONAJE: “Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os 

prazos serão contados de forma contínua (XXXIX Encontro - Maceió-AL).” 

Desta forma, DEIXO de receber o recurso interposto pela parte 

Reclamante, por entender faltar-lhe requisito intrínseco, qual seja a 

tempestividade. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 

27 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-28.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY CAETANA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Inconformada com a sentença proferida, a parte 

reclamada BANCO BRADESCO CARTÕES S/A interpôs recurso inominado, 

devidamente preparado nos termos do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95 (ID 

24122727). Certificada a tempestividade do recurso inominado, RECEBO-O 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Tendo a parte recorrida apresentado suas contrarrazões (ID 24491632), 

remeta-se o feito à Superior Instância para apreciação do recurso 
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interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 28 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001928-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE AMARAL SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA PUBLICIDADE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLES PEREIRA LUSTOSA SANTOS OAB - PR33280 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001928-03.2018.811.0051 Decisão. Vistos etc. Trata-se de 

impugnação ao cumprimento de sentença opostos por GTV – SERVIÇOS 

DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA. e AMAZONIA PUBLICIDADE LTDA em 

face de MARIA DO CARMO DE AMARA L SANTOS, ambos devidamente 

qualificados, requerendo, em suma, a anulação de ofício da sentença 

proferida nos autos, haja vista a conexão do presente feito com mais duas 

demandas. Subsidiariamente, afirmou que a dívida está quitada, pois foi 

realizada penhora nos autos n° 1000016 -68.2018.8.11.0051. Por fim, 

pugnou pela aplicação da litigância de má-fé. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento. De inicio, verifica-se que no caso em apreço ocorre a causa 

prevista no inciso I do artigo 918 do CPC, in verbis: “Art. 918. O juiz 

rejeitará liminarmente os embargos: I – quando intempestivos; II - nos 

casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do 

pedido; III - manifestamente protelatórios.” No caso versado, a Executada, 

a sentença proferida nos autos (ID 17598800) transitou em julgado sem 

recurso das partes, conforme certidão de ID 17191156. Logo, a parte 

Exequente requereu o cumprimento de sentença, tendo sido determinada a 

intimação do Executado para, no prazo de 15 dias, pagar o valor da 

execução ou impugnar o débito. O prazo de impugnação se encerrou em 

01.07.2019, sem que a parte Exequente tenha apresentado a impugnação 

correspondente, conforme certidão de ID 23765278. Entretanto, somente 

em 27.09.2019 a parte Executada ofereceu impugnação à execução. 

Portanto, considerando que decorreu, em muito, o prazo para 

apresentação dos embargos a execução, conclui-se ser intempestivo, nos 

termos do inc. I, do art. 918, do CPC. Ademais, o que a parte Executada 

presente, em resumo, é a declaração da nulidade da sentença, em razão 

de ter sido proferida sentenças contraditórias em ações semelhantes que 

envolvem as mesmas partes. Ora, este não é momento nem o meio para 

analisar as alegações suscitadas pela parte autora, a qual deixou 

decorrer o prazo legal para o recurso cabível contra a sentença e, até 

mesmo, para os embargos de execução. Por seu turno, é cediço que 

quanto à irresignação no tocante ao mérito, deve a parte utilizar-se da via 

adequada para buscar a alteração da sentença, consoante seus 

interesses, o que não se admite por meio de embargos à execução. Deste 

modo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Decido. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na impugnação a 

execução (ID 24399678). INTIMEM-SE as partes da presente decisão, 

devendo o Exequente manifestar quanto ao interesse na continuidade do 

cumprimento de sentença, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 28 de janeiro 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000671-09.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL BRASIL S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA DE SOUZA SANTANA (REU)

 

Segue anexo resultado da pesquisa via BACENJUD. Nos termos da 

Decisão ID 22992819, impulsiono os autos para que a parte autora 

manifeste-se no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000473-35.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OSTROSKI (REU)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (REU)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (REU)

 

Segue anexo resultado da pesquisa via BACENJUD. Nos termos da 

Decisão ID 24118707, impulsiono os autos para que a parte autora 

manifeste-se no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000070-66.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA CONZ (EXECUTADO)

 

Segue anexo resultado da pesquisa via BACENJUD. Nos termos da 

Decisão ID 25596468, impulsiono os autos para que a parte autora 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, foi determinado, desde já, o arquivamento dos 

autos até ulteriores deliberações.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000449-07.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. T. (REQUERIDO)

 

Segue anexo resultado da pesquisa via BACENJUD. Nos termos da 

Decisão retro, impulsiono os autos para que a parte autora manifeste-se 

no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001122-97.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES PICCININI (EXECUTADO)

SERGIO PAULO PICCININI (EXECUTADO)

PAULO SERGIO PICCININI (EXECUTADO)

 

Segue anexo resultado da pesquisa via BACENJUD. Nos termos da 

Decisão retro, impulsiono os autos para que a parte autora manifeste-se 

no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000984-33.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR (REQUERIDO)

 

Segue anexo resultado da pesquisa via BACENJUD. Nos termos do 

Despacho ID 28224243, impulsiono os autos para que a parte autora 

manifeste-se no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000206-97.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN HENRIQUE KLASENER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000206-97.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: RURAL CANARANA LTDA EXECUTADO: ALLAN HENRIQUE 

KLASENER Vistos, DEFIRO o pleito de ID 27133927. PROCEDA-SE 

conforme deferido. Sendo positivo, realize-se os atos necessários para a 

citação. Sendo negativo, manifeste-se a parte autora para prosseguimento 

do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Canarana, 22 

de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000097-49.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

 

Segue anexo resultado da pesquisa via BACENJUD. Nos termos do 

Decisão ID 23780771, impulsiono os autos para o executado para, 

querendo, oferecer embargos no prazo legal, tendo em vista o bloqueio 

parcial do numerário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-12.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA GOMES SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000244-12.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: MANOEL MARTINS DA 

SILVA, MARIA GOMES SILVA Vistos. A parte executada devidamente 

intimada para efetuar o pagamento da dívida, não se manifestou nos 

autos, conforme se infere a certidão de Id. 19468309. Diante disso, a parte 

exequente pleiteou requerendo a penhora online do crédito (Id. 22669486). 

É o relatório. Decido. O artigo 835 do Código de Processo Civil indica o 

dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantia da 

execução. O artigo 854, do 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. 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana, 22 de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000414-81.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ MARAFON - ME (EXECUTADO)

PAULO LUIZ MARAFON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

 

Segue anexo resultado da pesquisa via BACENJUD. Nos termos da 

Decisão ID 25601847, impulsiono os autos para que o executado, 

querendo, oferecer embargos no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001173-11.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR LASTA (EXECUTADO)

EDER LASTA (EXECUTADO)

ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos afim de intimar a 

parte autora, através dos seus patronos, para comprovar a distribuição da 

carta precatória retro no juízo deprecado no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000040-94.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000040-94.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

EDINEI SILVA DE SOUZA Vistos, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial em 05 (cinco) dias em relação ao valor da causa, com o respectivo 

pagamento de complemento de custas. Nota-se que o valor da causa deve 

expressar o valor econômico pretendido, qual seja a purga da mora, 

nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO 

APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES E PEDIDOS DO RÉU. NULIDADE. 

CASSAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR 

DA CAUSA. MENSURAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR PARA PURGA 

DA MORA. ADEQUAÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL . 

INOCORRÊNCIA E INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS 

JUROS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INVIABILIDADE. 
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COBRANÇA DE TARIFA DE CASTRO. REGISTRO DE CONTRATO E 

CONCESSÃO DE CRÉDITO ADICIONAL. LEGALIDADE.(...) 3. Na ação de 

busca e apreensão o credor fiduciário busca o pagamento das 

prestações inadimplidas e parcelas vencidas antecipadamente, ou a 

apreensão do bem para exercício da garantia, de modo que o valor 

apontado para purga da mora expressa o conteúdo econômico da lide, 

devendo ser observado para mensuração do valor da causa.(...) 

(Acórdão 1181463, 07199808120188070003, Relator: ALFEU MACHADO, 

6ª Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRA-SE Canarana, 29 de janeiro de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001089-10.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (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))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca da petição 

apresentada pela parte autora.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51252 Nr: 2376-64.2015.811.0029

 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: CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamentos s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALES - 

OAB:OAB/SP 174.404, LAERTE ANGELO - OAB:297796, TATIANA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/SP 201.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da Administradora Judicial retro, consistente na baixa de 

quaisquer atos de constrição dos bens destes autos da massa falida.

Proceda-se com a baixa, por meio do Sistema Renajud.

 Sem prejuízo, proceda-se com o cadastro da Administradora Judicial 

nomeada - Dux Administradora Judicial - Mato Grosso- Ltda Me, bem como 

de seu representante legal e advogado junto ao Sistema Apolo.

 No mais, intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59912 Nr: 943-54.2017.811.0029

 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: Hilário Pereira da 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos às partes para que se manifestem acerca do laudo 

pericial, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55873 Nr: 1750-11.2016.811.0029

 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: ADELSON TEIXEIRA GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos às partes para que se manifestem acerca do laudo 

pericial, no prazo de 10 (dez) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000031-35.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOIANO BARBOSA GARCIA OAB - GO1697 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CECATTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão 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(s) na pessoa de seu Procurador, 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, conforme 

decisão Id. 28520971. Canarana, 29 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000288-94.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRO SCAPINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ OAB - MT3924/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYSY SILVEIRA REIS SCAPINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA BRAGA SANTOS OAB - TO6200 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000288-94.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: ELISSANDRO SCAPINI REQUERIDO: DAYSY SILVEIRA REIS 

SCAPINI 1. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por 

ELISSANDRO SCAPINI em face de DAYSY SILVEIRA REIS SCAPINI, ambos 

qualificados nos autos. Consta da inicial que as partes constituíram 

matrimônio em 28.07.2015, sob o regime de comunhão universal de bens, 

contudo, durante a comunhão não tiveram filhos e não adquiriram bens, 

encontram-se separados de fato desde dezembro/2016. A inicial foi 

despachada, designando audiência para tentativa de conciliação (ID 

19092392). A parte demandada foi citada (ID 21114301) e ofertou 

contestação, concordando com os fatos e pugnando pela declaração do 

divorcio consensual (ID 22408812). Tentativa de conciliação restou 

infrutífera, ante o não comparecimento da parte requerida. Na ocasião, o 

autor pugnou pelo reconhecimento do divorcio consensual, nos termos 

requeridos na contestação (ID 22586031). Os autos vieram conclusos. É o 

relato. Fundamento e decido. 2. Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, IX, CF/88, bem como 

do art. 371 do NCPC. Conforme se depreende dos autos, embora a 

requerida não tenha comparecido na audiência para tentativa de 

conciliação, ofertou contestação, concordando com os fatos e pugnando 

pela declaração do divorcio consensual (ID 22408812), termos estes que 

foram aceitos pelo autor (ID 22586031). De proêmio, forçoso salientar que 

no âmbito das ações de família, “todos os esforços deverão ser 
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empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz 

dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a 

mediação e conciliação”, inteligência do artigo 694 do CPC. Com efeito, a 

pretensão de divórcio traduz direito potestativo do requerente, cabendo a 

um deles somente judicilializar o pedido e a intimação da outra parte 

acerca do teor da sentença declaratória-constitutiva do status de solteiro 

(a) e declaratória-desconstitutiva do status de casado. Assim, 

considerando os elementos da presente demanda, o pedido deve ser 

deferido, tendo em vista que o direito potestativo do autor em não mais 

deter interesse em permanecer na qualidade de casado, em consonância 

com o direito da parte demandada. 3. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para decretar o divórcio de Elissandro 

Scapini e Daysy Silveira Reis Scapini nos termos do art. 226, §6º da CF/88 

e art. 1.571, IV, art. 1.580, § 2º, ambos do Código Civil, devendo a 

requerida voltar a utilizar o nome de solteira, qual seja Daysy Silveira Reis. 

Por conseguinte, EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Naturais, nos termos do artigo 32, Lei 6.515/77, c/c art. 10, I, do 

Código Civil, e artigo 29, § 1º, alínea a, Lei nº. 6.015/73, de modo a 

proceder à averbação. Por fim, JULGA-SE EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte requerida, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 98 

do NCPC. Em atenção ao teor do art. 86 do NCPC, CONDENO as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do NCPC, 

ficando a execução da parte requerida condicionada à mudança de sua 

condição financeira, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50, em razão do 

deferimento da gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas anotações e baixas regulares. 

Canarana/MT, 28 de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000288-94.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRO SCAPINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ OAB - MT3924/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYSY SILVEIRA REIS SCAPINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA BRAGA SANTOS OAB - TO6200 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000288-94.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: ELISSANDRO SCAPINI REQUERIDO: DAYSY SILVEIRA REIS 

SCAPINI 1. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por 

ELISSANDRO SCAPINI em face de DAYSY SILVEIRA REIS SCAPINI, ambos 

qualificados nos autos. Consta da inicial que as partes constituíram 

matrimônio em 28.07.2015, sob o regime de comunhão universal de bens, 

contudo, durante a comunhão não tiveram filhos e não adquiriram bens, 

encontram-se separados de fato desde dezembro/2016. A inicial foi 

despachada, designando audiência para tentativa de conciliação (ID 

19092392). A parte demandada foi citada (ID 21114301) e ofertou 

contestação, concordando com os fatos e pugnando pela declaração do 

divorcio consensual (ID 22408812). Tentativa de conciliação restou 

infrutífera, ante o não comparecimento da parte requerida. Na ocasião, o 

autor pugnou pelo reconhecimento do divorcio consensual, nos termos 

requeridos na contestação (ID 22586031). Os autos vieram conclusos. É o 

relato. Fundamento e decido. 2. Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, IX, CF/88, bem como 

do art. 371 do NCPC. Conforme se depreende dos autos, embora a 

requerida não tenha comparecido na audiência para tentativa de 

conciliação, ofertou contestação, concordando com os fatos e pugnando 

pela declaração do divorcio consensual (ID 22408812), termos estes que 

foram aceitos pelo autor (ID 22586031). De proêmio, forçoso salientar que 

no âmbito das ações de família, “todos os esforços deverão ser 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz 

dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a 

mediação e conciliação”, inteligência do artigo 694 do CPC. Com efeito, a 

pretensão de divórcio traduz direito potestativo do requerente, cabendo a 

um deles somente judicilializar o pedido e a intimação da outra parte 

acerca do teor da sentença declaratória-constitutiva do status de solteiro 

(a) e declaratória-desconstitutiva do status de casado. Assim, 

considerando os elementos da presente demanda, o pedido deve ser 

deferido, tendo em vista que o direito potestativo do autor em não mais 

deter interesse em permanecer na qualidade de casado, em consonância 

com o direito da parte demandada. 3. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para decretar o divórcio de Elissandro 

Scapini e Daysy Silveira Reis Scapini nos termos do art. 226, §6º da CF/88 

e art. 1.571, IV, art. 1.580, § 2º, ambos do Código Civil, devendo a 

requerida voltar a utilizar o nome de solteira, qual seja Daysy Silveira Reis. 

Por conseguinte, EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Naturais, nos termos do artigo 32, Lei 6.515/77, c/c art. 10, I, do 

Código Civil, e artigo 29, § 1º, alínea a, Lei nº. 6.015/73, de modo a 

proceder à averbação. Por fim, JULGA-SE EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte requerida, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 98 

do NCPC. Em atenção ao teor do art. 86 do NCPC, CONDENO as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do NCPC, 

ficando a execução da parte requerida condicionada à mudança de sua 

condição financeira, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50, em razão do 

deferimento da gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas anotações e baixas regulares. 

Canarana/MT, 28 de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001306-53.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DOS REIS SILVA (REU)

CESAR ROBERTO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001306-53.2019.8.11.0029 FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 

10.280.806/0001-34 (AUTOR(A)) LEANDRO DOS REIS SILVA - CPF: 

058.291.361-63 (REU), CESAR ROBERTO DA SILVA - CPF: 

765.087.731-00 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, de acordo com 

a Portaria 053/2016, faz-se necessário o recolhimento da diligência devida 

ao cumprimento do Mandado de Citação e Intimação, pelo oficial de justiça, 

no valor total de R$ 12,95 (doze reais e noventa e cinco centavos) 

referentes a 01(um) ato/endereço (zona urbana). Deverá ser gerada a 

guia de recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no endereço 

eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante de 

pagamento a este Juízo. Canarana/MT, 29 de janeiro de 2020. VANIA 

SEVERINO GONZAGA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000444-19.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GRACIELA LUFT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ESTEVAO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000444-19.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): MARCIA GRACIELA LUFT RÉU: CARLOS ESTEVAO DA SILVA 

Vistos. Trata-se a demanda de ação monitória ajuizada por MÁRCIA 

GRACIELA LUFT em face de CARLOS ESTEVÃO DA SILVA, já 

qualificados no encarte processual. Devidamente citada, a parte requerida 
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deixou transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, 

conforme se infere certidão de Id. 20969198. Em petitório de Id. 23165761, 

a parte requerente pugnou pela conversão da ação em título executivo. Em 

o relatório. Fundamento. O feito comporta julgamento antecipado, a teor do 

que dispõe o artigo 355, I e II, do Código de Processo Civil/15. Ademais, 

não há vícios de ordem processual, bem como as condições da ação 

encontram-se presentes, razão pela qual passo a apreciar o âmago da 

controversa. A ação monitória, instituída pela Lei 9.079, de 14 de julho de 

1995, exige três requisitos para a sua propositura: “I – a prova escrita; II – 

sem eficácia de título executivo; III – pagamento de soma em dinheiro, 

entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel”. Trata-se, pois, 

de procedimento cognitivo, com a finalidade de célere obtenção do título 

executivo judicial, abreviando-se os percalços naturais da delonga 

processual na consecução condenatória. Tal procedimento não se 

caracteriza como uma imposição, tendo em vista que o credor poderá 

escolher entre a via injuntiva (mais célere e desburocratizado) e a de 

cognição ou de conhecimento (dotada de inegável morosidade) para se 

chegar ao objetivo final, que é o processo de execução, considerado por 

Humberto Theodoro Júnior como sendo o meio de realizar de forma prática 

a prestação a que corresponde o direito da parte. Essa, aliás, é a regra 

contida no art. 700 do Código de Processo Civil/15: “A ação monitória pode 

ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”. No 

mais, o art. 701, § 2º do CPC prevê: “Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial”. 

Sendo assim, não é necessário que a prova escrita, apta a embasar a 

demanda, seja revestida de certeza, liquidez e exigibilidade, haja vista que, 

se assim fosse, a ação monitória seria despicienda, já que ser-lhe-ia lícito 

intentar imediatamente o processo executivo. No presente caso, a 

requerida foi devidamente citada (Id. 20053583), porém deixou de 

apresentar defesa no prazo legal (Id. 20969198), configurando a sua 

revelia processual e a consequente aplicação dos seus efeitos, dentre 

eles o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor 

(artigo 344 do Código de Processo Civil). Assim sendo, há de se aplicar a 

regra prevista no § 8º do artigo 702 do Código de Processo Civil/15, que 

determina que se os embargos monitórios não forem opostos ou forem 

rejeitados, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do 

Livro I da Parte Especial, no que for cabível. Dispositivo. Ante o exposto, 

com fulcro nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil/15, 

JULGO PROCEDENTE o pedido monitório referente ao débito atualizado (Id. 

23320161) e DECLARO constituído de pleno direito o título executivo 

judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. 

INTIME-SE a parte devedora através de carta de intimação com aviso de 

recebimento no endereço localizado na inicial para cumprimento da 

sentença – mandado executivo, acrescido das custas, se houver – no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez 

por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 

cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC. Não havendo o 

pagamento voluntário da obrigação, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora, 

manifestando-se o que entender de direito, sob pena de arquivamento. 

Sendo indicados bens, com fundamento no art. 523, §3º do Código de 

Processo Civil, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, devendo ser 

intimadas as partes, como também eventual cônjuge e credores 

pignoratícios ou hipotecários. Intimem-se. Cumpra-se. Canarana/MT, 07 de 

janeiro de 2020. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 53815 Nr: 561-95.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): Neldo Egon Weirich, ROGERIO CRISTHIANO 

WEIRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 

OAB-MT

 CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 92/94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 12846 Nr: 1249-09.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Vitorino da Silva Junior, Raimundo 

Vitorino da Silva, Ana Elvira Vieira Silva, José Vitorino da Silva, Marlene 

Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. DEFIRO o pleito de fl. 204.

2. EXPEÇA-SE Carta Precatória para a Comarca de Água Boa/MT, visando 

a realização de penhora e avaliação do imóvel de matrícula nº 48.484, 

localizado no Município de Cocalinho/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 45143 Nr: 1318-60.2014.811.0029

 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: ADALBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Antonio Alves 

Gama, ADÃO JOAREZ DA COSTA, Beatriz Zeni, ANDRE LUIS MACHADO 

ANTUNES, ALEXANDRE LAERCIO FACIONI, CLAUDETE MARIA CHIMIN, 

COLMAR DA COSTA SILVA, CARMEN PINTO MORAES, Dilceu Paulo dos 

Santos Costa, CANDIDA TAUFFER MARQUES NETA, CLACI DA SILVA, 

DAMIÃO NETO ALVES GUIMARÃES, DIVINA GALVÃO DOS SANTOS, 

DEVENIR DOS SANTOS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874, ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT25682/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Em vista da possibilidade de efeito infringente e em observância ao art. 

1.023, §2º do Código de Processo Civil, ABRA-SE vista dos autos ao 

requerido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste quanto aos 

argumentos lançados nos embargos de declaração acostado às fls. 

499/501.

2. Após, CONCLUSOS.

3. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 17613 Nr: 830-18.2008.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Quirino Bidinotto Dall Osto

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

 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: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre o pedido de fl. 211, no 

prazo de quinze dias. Em caso de inércia, certifique-se a secretaria.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 15858 Nr: 1562-33.2007.811.0029

 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
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 PARTE AUTORA: Jovina Moreira de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do acórdão, cientifiquem-se as partes.

Em seguida certifique-se a secretaria.

Por fim, inexistindo pedido a ser analisado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49993 Nr: 1772-06.2015.811.0029

 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: Valderci Schemberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

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

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para condenar o Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS a conceder ao requerente o benefício de auxílio-doença pelo 

prazo de 06 (seis) meses, contados da data da realização do laudo 

pericial até a expectativa de recuperação definitiva, constando os 

seguintes dados:a)O NOME DO SEGURADO: VALDERSI CHEMBERGb)O 

BENEFÍCIO CONCEDIDO: AUXÍLIO DOENÇA, INCLUSIVE COM O ABONO 

ANUAL – 13º SALÁRIO (PROPORCIONAL) ;c)A RENDA MENSAL ATUAL: 

SALÁRIO REFERÊNCIA NA INICIAL;d)A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – 

DIB: DATA DO LAUDO PERICIAL;e)DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 

DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, I, do CPC.CONDENO o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação até a 

data da sentença, conforme Súmula 111 do STJ.Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 65929 Nr: 749-20.2018.811.0029

 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: FERRARI AGROPECUÁRIA E ADMINISTRADORA DE 

BENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

CANARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRASIL DO PINHAL PEREIRA 

SALOMÃO - OAB:OAB/SP 21.348, EVANDRO ALVES DA SILVA GRILI - 

OAB:OAB/SP 127.005, JOSE LUIZ MATTHES - OAB:OAB/SP 76.544, 

MARCELO VIANA SALOMÃO - OAB:OAB/SP 118.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Municipal - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que tomem ciência da decisão havida em 

segunda instância (fl. 256) e, em quinze dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, observado o disposto do art. 373, CPC.

 Saliento que as diligências inúteis ou meramente protelatórias serão 

indeferidas, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC.

Em caso de inércia, certifique-se a secretaria.

Certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 53880 Nr: 617-31.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. R. ALVES – ME (MERCADO DO GAUCHO), 

VALDECIR GRAHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. INDEFIRO o pedido de busca de bens via sistema RENAJUD, tendo em 

vista que já foi realizado anteriormente.

2. INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

3. Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74470 Nr: 1278-05.2019.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIDIR ANTONIO DI DOMENICO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neusa Mariam de Castro 

Serafin - OAB:23.300SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CUMPRA-SE a decisão anterior, com a intimação do executado para 

prestar informações e, em seguida, da parte exequente, para 

apresentação de calculo atualizado do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49777 Nr: 1685-50.2015.811.0029

 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 Augusto Prado Lico Filho, Carlos 

Augusto Prado Lico, Danilva Jose da Silva Prado Lico

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

OAB:OAB/MT 22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. INTIME-SE a parte exequente para que impulsione o feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

2. Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 57653 Nr: 2761-75.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI GARCIA FEIJÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil 

para obter as 3 (três) últimas declarações de imposto de renda do 

executado, isso porque a quebra do sigilo fiscal somente é admitida em 

casos excepcionais, que não foram demonstrados pelo exequente no 

caso em destaque.

2. INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente medidas capazes de solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 54153 Nr: 789-70.2016.811.0029

 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: MS, JSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. INTIME-SE a parte exequente para que impulsione o feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.
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2. Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 15567 Nr: 1267-93.2007.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Buuron, VALDIR NICOLAI, Luiz Cancian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Jambiski Pinto 

dos Santos - OAB:31694/PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira. - 

OAB:6.005A/MT

 INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – verbas sucumbenciais (honorários 

advocatícios), acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, caput e §1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 53473 Nr: 397-33.2016.811.0029

 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: ROMALDO RIGODANZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT s/a

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

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333

 1. OFICIE-SE a Prefeitura Municipal para, no prazo de quinze dias, 

apresentar lista de peritos médicos locais atuantes em perícias judiciais.

2. Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 28579 Nr: 83-29.2012.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing S.A-Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Y.B. Lagasse e Cia LTDA, CELI LAGASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto ao teor da certidão de fl. 269.

2. Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 43881 Nr: 244-68.2014.811.0029

 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): Adriano P. de Moura - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 1. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil 

para obter as 3 (três) últimas declarações de imposto de renda do 

executado, isso porque a quebra do sigilo fiscal somente é admitida em 

casos excepcionais, que não foram demonstrados pelo exequente no 

caso em destaque.

2. INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente medidas capazes de solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 54621 Nr: 1056-42.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DOS PASSOS FRANCA - ME, MOACIR 

DOS PASSOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Fábio Roberto Ucker - 

OAB:, Mariana Marques de Mendonça - OAB:16.067/MT, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para 

obter as 3 (três) últimas declarações de imposto de renda do executado, 

porquanto a quebra do sigilo fiscal somente é admitida em casos 

excepcionais, não demonstrados pelo exequente no caso em tela.

INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

medidas capazes de solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22916 Nr: 721-33.2010.811.0029

 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: ELO DICKEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos.

 Trata-se de pedido de liquidação de sentença em que ELO DICKEL move 

em face do BANCO DO BRASIL S.A., já qualificados no encarte 

processual.

 É o relatório. Decido.

 Ressalta-se desnecessária a liquidação do julgado no cumprimento de 

sentença quando a apuração dos valores devidos depender de simples 

cálculos aritméticos (art. 509, §2º do CPC).

 Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser “possível a 

dispensa de liquidação por arbitramento ou artigos nas execuções 

coletivas que permitam verificar o valor devido por simples operação 

matemática com planilha de cálculo” (Agravo Interno no REsp 1602761/RO, 

Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Dje 2/3/2018).

 Assim, determino a intimação do executado para que preste as 

informações necessárias à liquidação do julgado, mediante a 

apresentação de Extratos Evolutivos das Cédulas Rurais Pignoratícias e 

Hipotecárias indicadas na inicial, com seus respectivos históricos 

completos.

 Em seguida, intime-se a parte autora para que apresente o cálculo 

atualizado do débito, no prazo de quinze dias.

 Por fim, tornem os autos para que seja oportunizado o início do 

cumprimento provisório de sentença.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22892 Nr: 697-05.2010.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Buuron

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:OAB/MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 

14258-A

 Vistos.

Em petitório de fls. 363/365 a parte exequente apresentou discordância ao 

laudo pericial de fls. 333/352, oportunidade em que alegou prejuízo ante a 

falta de juntada da Slips/XER 72 da Cédula Rural 88/00479-1 e 

necessidade de se incluir ao cálculo, os honorários sucumbenciais e a 

multa prevista no art. 523, §1º do CPC.

Pois bem.
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No presente cumprimento de sentença, vislumbra-se que a parte 

executada apresentou, a priori, depósito judicial para garantia do juízo (fls. 

177/178), a fim de ser apurado o valor devido sem prejuízo ao decurso 

processual.

 Assim sendo e por considerar que o procedimento de liquidação da 

sentença ainda não fixou quantia devida, vislumbra-se incabível a 

aplicação da multa do art. 523, §1º do CPC, mas tão somente do importe a 

honorários sucumbenciais previstos em julgamento.

INTIME-SE o perito para prestar esclarecimentos acerca da apresentação 

e utilização da Slips/XER 72 da Cédula Rural 88/00479-1 na realização da 

perícia e demais inexatidões arguidas pela parte exequente às fls. 

363/365.

 Em sendo reconhecida a ausência de documentos necessários à 

realização da perícia, DETERMINO, desde logo, a realização de nova prova 

técnica, devendo o executado ser intimado para apresentar os 

documentos necessário, no prazo de cinco dias. Insta salientar que no 

cálculo deverá constar o importe a honorários sucumbenciais.

PROCEDA-SE ao levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

honorários periciais, em favor do perito nomeado, devendo a secretaria 

expedir o competente alvará.

Em seguida, intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 58533 Nr: 66-17.2017.811.0029

 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: Décio Subutzki, Edilaine Lopes da Costa, EZEQUIAS 

MAGALHÃES DE LIMA, Hildi Grun, Karine Marafon, Ledio da Silva Santos, 

MIRIAN ARIELA EHRLICH ZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Tendo em vista a admissão do incidente de resolução de demandas 

repetitivas nº 85.560/2016, determino a SUSPENSÃO do feito, nos termos 

do art. 313, IV, do NCPC, até o julgamento da tese firmada.

2. Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 17559 Nr: 786-96.2008.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plontila Losch Toebe

 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:

 1. Diante do trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao 

recurso de apelação interposto nos autos em apenso, INTIME-SE a parte 

exequente para que impulsione o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

2. Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 59850 Nr: 917-56.2017.811.0029

 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 CONSORCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA CERDAN RUFO RODRIGUES

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

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Conforme se depreende, a sentença que extinguiu o feito foi anulada 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por considerar que 

houve notificação do devedor (fls. 40/43).

 Contudo, denota-se que sequer consta dos autos contrato com garantia 

de alienação fiduciária, razão pela qual não foi efetuada nenhuma tentativa 

de busca e apreensão ou citação do devedor. Logo, não há razão para a 

conversão do feito em ação executiva, conforme disciplina o art. 4º do 

Decreto-Lei nº 911/69.

2. Desta forma, INTIME-SE pessoalmente a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceda com a juntada do contrato com garantia de 

alienação fiduciária firmado com o devedor, a fim de possibilitar a tentativa 

de busca e apreensão do bem, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução do mérito.

3. Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 65021 Nr: 165-50.2018.811.0029

 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: WSC AGROPECUÁRIA E ADMINISTRADORA DE BENS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRASIL DO PINHAL PEREIRA 

SALOMÃO - OAB:OAB/SP 21.348, EVANDRO ALVES DA SILVA GRILI - 

OAB:OAB/SP 127.005, JOSE LUIZ MATTHES - OAB:OAB/SP 76.544, 

MARCELO VIANA SALOMÃO - OAB:OAB/SP 118.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Municipal - OAB:

 1. OFICIE-SE a Prefeitura Municipal para, no prazo de quinze dias, 

apresentar lista de peritos médicos locais atuantes em perícias judiciais.

2. Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 63150 Nr: 2768-33.2017.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MANTELLI, PEDRO LUIZ MANTELLI, LIZETE 

TEREZINHA MANTELLI, ROBERTA DE SOUZA SANTOS, EDUARDO 

MANTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CINELLI - OAB:19221, 

Vivaldo Alves Batista - OAB:2474 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

- OAB:3.608-B, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 Ante o exposto, acolho as razões apresentadas em impugnação e por 

conseguinte JULGO IMPROCEDENTE as pretensões formuladas pelos 

embargantes na petição inicial com esteio no artigo 914 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em sintonia com o princípio da causalidade, 

CONDENO os embargantes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, devendo estas ser adimplidas com base no proveito 

econômico descrito nestes embargos à execução que coincide com o 

montante descrito no valor da causa do processo executivo em apenso. 

No mesmo sentido, no que tange aos honorários advocatícios, com 

supedâneo no art. 85, §2º do Código de Processo Civil, CONDENO os 

embargantes ao pagamento desta verba equivalente a 10 % (dez por 

cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa no processo de 

execução, tendo em vista o proveito econômico esperado nestes autos, 

que seria a extinção da referida demanda que se encontra em apenso. 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia desta 

sentença ao processo de execução em apenso (Cód. 61840).Transitada 

em julgado, sendo tomadas todas as providências, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 61840 Nr: 2003-62.2017.811.0029

 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: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MANTELLI, EDUARDO MANTELLI, 

PEDRO LUIZ MANTELLI, LIZETE TEREZINHA MANTELLI, ROBERTA DE 
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SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, MELCHIOR 

FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Cinelli - OAB:19.221/GO, 

Vivaldo Alves Batista - OAB:2474 - OAB/GO

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma 

autorizada nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem 

preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte 

exequente para que requeira as providências que entender necessárias 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.FIXO, desde já, os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 62884 Nr: 2631-51.2017.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J G KALKMANN - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR 

- OAB:230132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Fernandes Lopes - 

OAB:267401-SP, Luiz Antonio Gomeiro Júnior - OAB:154.733 

OAB/SP

 Assim sendo, indefiro o pedido de complementação dos honorários 

periciais (fls. 110/111).Inexistindo pedidos pendentes, realizada a juntada 

de documentos necessários à realização da perícia, bem como, indicados 

os endereços para constatação das telhas, determino a realização das 

perícias.Em seguida, devolva-se a missiva ao juízo deprecante, com as 

baixas necessárias, nos termos da decisão de fl. 102.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49027 Nr: 1617-03.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: GREICE KELLY VARELA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICE KELLY VARELA PEREIRA 

- OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de Ação de Execução movida por GREICE KELLY VARELA 

PEREIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando 

o recebimento de honorários advocatícios.

Após alguns atos, aportou informação de pagamento (fls. 26/27).

Os autos vieram conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

2. Em análise do feito, nota-se que o objeto litigioso desta demanda restou 

satisfeita, eis que houve o pagamento dos honorários advocatícios.

3. Desta forma, com fundamento no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução de honorários.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 51066 Nr: 2292-63.2015.811.0029

 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: AW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTEW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Andre da Mata - 

OAB:10521/MT, INDYARA WINTER CAVALCANTE - OAB:16.713, 

Leonardo Andre da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de Ação de Inventário ajuizada por ARNILDO WINTER, sobre 

os bens deixados por TERESIA ELISABETHA WINTER, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Com a inicial vieram documentos (fls. 09/43).

Decisão inicial determinou o recolhimento das custas (fls. 44/45).

A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento (fls. 51/52).

Decisão determinou a intimação da parte autora para recolhimento das 

custas, ante a improcedência do recurso (fl. 85), contudo, quedou-se 

inerte (fl. 91).

Foi determinada a intimação pessoal da parte autora para impulsionamento 

do feito, sob pena de extinção (fl. 92).

Certidão informou o decurso do prazo (fl. 94).

Os autos vieram conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

2. Compulsando os autos, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso 

porque a parte autora, embora intimada pessoalmente (fl. 93-v), não 

efetuou a complementação das custas e despesas processuais, com 

base no proveito econômico, nos termos consignados na decisão 

acostada à fl. 85, consoante certidão de fl. 94.

Portanto, trata-se de hipótese da ausência de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC), 

ensejando a extinção do feito.

3. Ante o exposto, julgo EXTINTO o feito, em razão da ausência de 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com 

fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.

INTIME-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 21253 Nr: 1973-08.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

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

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Polo Pereira, Izabel Cristina Vieira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Lobo Guimarães - 

OAB:14.517/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 9308, Márcio 

Rogério Paris - OAB:7.526 MT, MELCHIOR FÜLBER CAUMO - 

OAB:9.918/MT

 1. Trata-se de Ação de Execução proposta por CAIXA DE PREVIDÊNCIA 

DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, em face de 

ALBERTO POLO PEREIRA e ISABEL CRISTINA PEREIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Após alguns atos, foi realizada busca via sistema RENAJUD e determinada 

a intimação da exequente para manifestação, sob pena de extinção (fl. 

334).

Certidão de fl. 341 informou a inércia da parte.

Os autos vieram conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

2. No caso em tela, vislumbro caracterizado o abandono processual da 

parte autora.

Veja-se que a parte exequente foi intimada por seu representante legal 

para manifestar-se no prosseguimento do feito, quedando-se inerte, 

conforme se infere certidão de fl. 341.

 Assim sendo, vislumbra-se configurada a desídia processual, motivo pelo 

qual o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito.

 Nestes termos da norma processual civil, o juiz não resolverá o mérito 

quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, inciso III, 

CPC).

3. Ante o exposto, flagrante a desídia processual da parte exequente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do Código Processual Civil.
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Condeno a parte requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios no importe a 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 485, §2º do CPC.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22540 Nr: 345-47.2010.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Administração do Rio Grande do 

Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Carniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Araujo Nascimento - 

OAB:27338/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta por CONSELHO 

REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL, em face de 

ELAINE CARNIEL, ambos devidamente qualificados nos autos.

Após o prazo de suspensão requerido, foi determinada a intimação da 

parte exequente para impulsionar do feito (fl. 69).

Certidão de fl. 71 informou a inércia da parte.

Os autos vieram conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

2. No caso em tela, vislumbro caracterizado o abandono processual da 

parte autora.

Veja-se que a parte exequente foi intimada pessoalmente para 

manifestar-se no prosseguimento do feito (fl. 70), quedando-se inerte, 

conforme se infere certidão de fl. 71.

 Assim sendo, vislumbra-se configurada a desídia processual, motivo pelo 

qual o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito.

 Nestes termos da norma processual civil, o juiz não resolverá o mérito 

quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, inciso III, 

CPC).

3. Ante o exposto, flagrante a desídia processual da parte exequente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do Código Processual Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios no importe a 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 485, §2º do CPC.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000035-72.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMAIS PESSOAS QUE SE ENCONTRAREM NA FAZENDA (REU)

ADELINO DE TAL (REU)

NEWTON BARBOSA FRAGA (REU)

VANDELICIO PEREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000035-72.2020.8.11.0029. AUTOR(A): 

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA REU: VANDELICIO PEREIRA DA 

SILVA, NEWTON BARBOSA FRAGA, ADELINO DE TAL, DEMAIS PESSOAS 

QUE SE ENCONTRAREM NA FAZENDA 1. Trata-se de Ação de 

Reintegração de Posse proposta por ELISANE DE MELO BERNARDES 

COSTA, em face de VANDELICIO PEREIRA DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos, com pedido de tutela de urgência. Segundo 

consta, em 30.03.2012 a autora adquiriu o domínio da propriedade rural 

denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, conhecida como “Vaca 

Baia”, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT sob 

o nº 501, em razão de contrato particular de compromisso de compra e 

venda firmado com o requerido, pelo valor de R$ 280.000,00 (duzentos e 

oitenta mil reais), divididos em prestações anuais, com término em 

01.02.2020, ocasião em que seria realizada a transferência da 

propriedade. Em 30.12.2018 a autora teria arrendado o imóvel para 

Maurício Bayerle, pelo prazo de 3 (três) anos. Contudo, no dia 18.12.2019, 

a requerente teria sido informada de que algumas pessoas haviam 

arrombado a porteira e estava no interior da propriedade, o que motivou o 

registro de Boletim de Ocorrências. Posteriormente, tomou ciência de que 

o requerido havia determinado a construção de uma casa no local. Desta 

forma, pugna pela concessão de liminar possessória para reintegrá-la na 

posse da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, em razão da comprovação 

do esbulho sofrido, bem como para que seja determinada a imediata 

retirada dos invasores, sob pena de multa. Com a inicial vieram 

documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 

2. De entrada, DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita, ante a 

documentação que instrui a inicial. Passo à análise do pedido de tutela de 

urgência. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se 

verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme 

sedimentado no art. 300, §3º do CPC. No caso em tela, alega a parte 

autora que no dia 18.12.2019, teria sido informada de que algumas 

pessoas haviam arrombado a porteira e estava no interior da propriedade, 

o que motivou o registro de Boletim de Ocorrências. Posteriormente, tomou 

ciência de que o requerido havia determinado a construção de uma casa 

no local, de modo que requer a reintegração na posse da Fazenda Nossa 

Senhora Aparecida, em razão da comprovação do esbulho sofrido, bem 

como para que seja determinada a imediata retirada dos invasores. Em 

relação à probabilidade do direito, há indicativo de que a requerente é 

possuidora do imóvel rural, conforme se depreende do Contrato Particular 

de Compromisso de Compra e Venda firmado com o requerido (ID 

28404480), Instrumento Particular de Arrendamento de Imóvel Rural (ID 

28404489) e demais documentos jungidos aos autos. De igual modo, o 

perigo de dano encontra-se devidamente demonstrado pelo Boletim de 

Ocorrências nº 2019.377512 (ID 28404483), Relatório de Investigação nº 

751/2019 e Despacho proferido pela autoridade policial (ID 28404486), 

bem como por meio de fotografias do local (ID 28404992), que indicam a 

ocorrência de esbulho possessório. 3. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência vindicada, para determinar a reintegração da posse da 

propriedade rural denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, 

conhecida como “Vaca Baia”, matriculada no Cartório de Registro de 

Imóveis de Canarana/MT sob o nº 501, localizada na margem direita da 

rodovia MT 326, zona rural de Canarana/MT, com 169,70 ha., devendo ser 

expedido o competente mandado. 4. Cumprido com a necessária urgência 

a liminar de reintegração de posse, CITE-SE o requerido para que, caso 

queira, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 564 do Código de Processo Civil. 5. Após, CONCLUSOS. 

Canarana/MT, 28 de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de 

Direito em Substituição Legal [1] Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000031-35.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOIANO BARBOSA GARCIA OAB - GO1697 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CECATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000031-35.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: JOAO PAULO CECATTO 

1. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JOÃO PAULO CECATTO, ambos qualificados 
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nos autos, visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente, ante 

o inadimplemento das prestações ajustadas. 2. Assim, demonstrados os 

requisitos legais, DEFIRO liminarmente a medida postulada para o fim de 

determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do bem 

indicado na inicial, depositando-os junto aos representantes legais 

indicados pelo requerente. Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do 

mandado ao depósito do valor correspondente às diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 3. INTIME-SE a parte requerente para 

promover o recolhimento das diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo, por perda superveniente do interesse de 

agir e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido 

e regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 

Cumprido o item 3, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4. DEFIRO os benefícios constantes 

do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já 

autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma legal, 

devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, 

podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo necessário. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Canarana/MT, 28 de janeiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000650-96.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA BUENO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000650-96.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

DJANIRA BUENO DE SOUZA REU: ITAU UNIBANCO S/A 1. Trata-se de 

Ação de Exibição de Documentos proposta por DJANIRA BUENO DE 

SOUZA, em face de BANCO ITAU S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos, onde pugna pela exibição de todos os contratos de 

financiamento e consignação efetuados em nome da requerente. Consta 

da inicial que a requerente é correntista do banco requerido e constatou a 

existência de inúmeros empréstimos e transações de consignação em sua 

conta bancária, sem que tenha contratado qualquer delas. Diante disso, 

solicitou cópia dos contratos firmados, mas teve a solicitação negada. 

Com a inicial vieram documentos. Despacho inicial determinou a 

comprovação dos requisitos para concessão da assistência judiciária 

gratuita vindicada (ID 21416317). A autora se manifestou e juntou 

documentos (ID 21917086, 21917087 e 21917089). Os autos vieram 

conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 2. De entrada, denota-se que 

é perfeitamente cabível o ingresso de ação autônoma de exibição de 

documentos, com base no art. 381 e seguintes do CPC/15. Isso porque, ao 

analisar caso análogo, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 

reconheceu a coexistência harmônica entre a ação autônoma de exibição 

de documentos pelo rito comum e os novos institutos processuais afetos à 

produção antecipada de provas e à exibição incidental de documentos e 

coisa, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. PROCEDIMENTO COMUM. 

AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE E 

ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a 

exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, 

ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e 

seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II 

Jornada de Direito Processual Civil. 2. Recurso especial provido. (REsp 

1774987/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/11/2018, DJe 13/11/2018) A tese foi firmada no sentido de 

que ao exercício do direito material à prova, consistente na produção 

antecipada de determinada prova, o novo código de processo civil 

estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, 

com as finalidades devidamente especificadas. Nesse sentido, dispõe o 

art. 381, NCPC: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida 

nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se 

impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da 

ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a 

autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o 

prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de 

ação. No caso, embora o pleito de produção de prova não se mostre em 

situação de risco, denota-se que se faz necessário para evitar/justificar o 

ajuizamento de ação, haja vista a existência de diversos empréstimos e 

transações de consignação na conta bancária da requerente, sem os 

quais tenha conhecimento. 3. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de 

exibição documental, nos termos do art. 396 e art. 397 do CPC, para 

determinar que o requerido BANCO ITAU S/A exiba, no prazo de 5 (cinco) 

dias, todos os contratos de financiamento e consignação efetuados em 

nome da requerente DJANIRA BUENO DE SOUZA. DEFIRO os benefícios 

da assistência judiciária gratuita à parte autora, ante o preenchimento dos 

requisitos previstos no art. 98 e seguintes do NCPC. CITE-SE e INTIME-SE o 

réu para que apresente os respectivos documentos ou resposta, no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 398, NCPC. Saliente-se, na ocasião, 

que a recusa de sua exibição será avaliada por este Juízo, podendo ser 

aplicado o efeito disposto no art. 400 do CPC. Após, INTIME-SE a parte 

requerente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Canarana/MT, 28 de janeiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000539-49.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARLISE CARMEN DIETER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO MARTINS DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000539-49.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: MARLISE CARMEN DIETER REQUERIDO: PAULO ROGERIO 

MARTINS DE ARAUJO 1. Cuida-se de Ação de Resolução Contratual c/c 

Restituição de quantias pagas c/c Indenização por danos morais, com 

pedido de tutela de urgência, proposta por MARLISE CARMEM DIETER, em 

face do PAULO ROGERIO MARTINS DE ARAUJO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Consta da inicial que as partes firmaram contrato 

de promessa de compra e venda de veículo, ofertando como entrada um 

veículo no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em nome de 

terceiro, além do cheque nº 00218 e 11 (onze) parcelas de R$ 2.498,00 

(dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais). Contudo, restaram 

pendentes o pagamento de 4 (quatro) parcelas em razão de 

desentendimentos ocorridos entre as partes, até que o veículo foi 

apreendido em razão de dívidas, deixando a autora com prejuízos. Diante 

disso, pugna a autora, em sede de tutela de urgência, pela declaração de 

rescisão do contrato, compelindo o requerido a não efetuar qualquer tipo 

de cobrança judicial ou extrajudicial ou restrição junto aos órgãos de 

proteção ao crédito em nome da autora, sob pena de multa. Com a inicial 

vieram documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamento e decido. 2. O Novo Código de Processo Civil, inspirado pelo 

neoconstitucionalismo contemporâneo, regramento editado após a 

Constituição Federal de 1988 denominada de Carta Cidadã, trouxe ao 

sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação 

de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Além disso, é 

incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 

300, §3º do Código de Processo Civil. No caso em tela, pugna a parte 

autora pela concessão da tutela de urgência, visando a declaração de 
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rescisão do contrato, bem como para compelir o requerido a não efetuar 

qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial ou restrição junto aos 

órgãos de proteção ao crédito em nome da autora, sob pena de multa. Isso 

porque, segundo consta da inicial, as partes firmaram contrato de 

promessa de compra e venda de veículo, ofertando como entrada um 

veículo no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em nome de 

terceiro, além do cheque nº 00218 e 11 (onze) parcelas de R$ 2.498,00 

(dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais). Contudo, restaram 

pendentes o pagamento de 4 (quatro) parcelas em razão de 

desentendimentos ocorridos entre as partes, até que o veículo foi 

apreendido em razão de dívidas, deixando a autora com prejuízos. Pois 

bem. Analisando o caso em sede de cognição sumária, verifica-se que a 

tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento por 

este Juízo, tendo em vista a falta de demonstração sumária da 

probabilidade do direito, eis que somente foi acostado aos autos cópia do 

Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo (ID 16557089), sem 

qualquer comprovação acerca dos valores pagos pela autora, a fim de 

subsidiar suas alegações. Desta forma, em que pese a manifestação da 

parte autora, a verdade é que, liminarmente, não há como aferir se as 

alegações aviadas são suficientes para o deferimento do pleito liminar, de 

modo que faz-se necessária a manifestação da parte contrária, bem como 

a produção de provas. 3. Forte nos fundamentos acima, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor 

incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no 

art. 300 do Código de Processo Civil. REMETAM-SE os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana/MT (CEJUSC) 

para designação de audiência de conciliação. Após, EXPEÇA-SE carta de 

citação e intimação da parte requerida, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, cientificando-lhes de que deverão comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. A parte ré poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. Na hipótese da parte ré 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. CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins 

do artigo 347 do CPC. Canarana/MT, 29 de janeiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000288-94.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRO SCAPINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ OAB - MT3924/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYSY SILVEIRA REIS SCAPINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA BRAGA SANTOS OAB - TO6200 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000288-94.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: ELISSANDRO SCAPINI REQUERIDO: DAYSY SILVEIRA REIS 

SCAPINI 1. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por 

ELISSANDRO SCAPINI em face de DAYSY SILVEIRA REIS SCAPINI, ambos 

qualificados nos autos. Consta da inicial que as partes constituíram 

matrimônio em 28.07.2015, sob o regime de comunhão universal de bens, 

contudo, durante a comunhão não tiveram filhos e não adquiriram bens, 

encontram-se separados de fato desde dezembro/2016. A inicial foi 

despachada, designando audiência para tentativa de conciliação (ID 

19092392). A parte demandada foi citada (ID 21114301) e ofertou 

contestação, concordando com os fatos e pugnando pela declaração do 

divorcio consensual (ID 22408812). Tentativa de conciliação restou 

infrutífera, ante o não comparecimento da parte requerida. Na ocasião, o 

autor pugnou pelo reconhecimento do divorcio consensual, nos termos 

requeridos na contestação (ID 22586031). Os autos vieram conclusos. É o 

relato. Fundamento e decido. 2. Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, IX, CF/88, bem como 

do art. 371 do NCPC. Conforme se depreende dos autos, embora a 

requerida não tenha comparecido na audiência para tentativa de 

conciliação, ofertou contestação, concordando com os fatos e pugnando 

pela declaração do divorcio consensual (ID 22408812), termos estes que 

foram aceitos pelo autor (ID 22586031). De proêmio, forçoso salientar que 

no âmbito das ações de família, “todos os esforços deverão ser 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz 

dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a 

mediação e conciliação”, inteligência do artigo 694 do CPC. Com efeito, a 

pretensão de divórcio traduz direito potestativo do requerente, cabendo a 

um deles somente judicilializar o pedido e a intimação da outra parte 

acerca do teor da sentença declaratória-constitutiva do status de solteiro 

(a) e declaratória-desconstitutiva do status de casado. Assim, 

considerando os elementos da presente demanda, o pedido deve ser 

deferido, tendo em vista que o direito potestativo do autor em não mais 

deter interesse em permanecer na qualidade de casado, em consonância 

com o direito da parte demandada. 3. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para decretar o divórcio de Elissandro 

Scapini e Daysy Silveira Reis Scapini nos termos do art. 226, §6º da CF/88 

e art. 1.571, IV, art. 1.580, § 2º, ambos do Código Civil, devendo a 

requerida voltar a utilizar o nome de solteira, qual seja Daysy Silveira Reis. 

Por conseguinte, EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Naturais, nos termos do artigo 32, Lei 6.515/77, c/c art. 10, I, do 

Código Civil, e artigo 29, § 1º, alínea a, Lei nº. 6.015/73, de modo a 

proceder à averbação. Por fim, JULGA-SE EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte requerida, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 98 

do NCPC. Em atenção ao teor do art. 86 do NCPC, CONDENO as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do NCPC, 

ficando a execução da parte requerida condicionada à mudança de sua 

condição financeira, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50, em razão do 

deferimento da gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas anotações e baixas regulares. 

Canarana/MT, 28 de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-84.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão que concedeu o pedido liminar constante no 

ID do documento: 17403348, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de 

conciliação designada automaticamente para o dia 21/02/2019, 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, 18 de junho de 2019. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-96.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MATIAS INACIO EICH TEN CATEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE ALMEIDA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000456-96.2019.8.11.0029. REQUERENTE: MATIAS INACIO EICH TEN 

CATEN REQUERIDO: JOAO PAULO DE ALMEIDA FILHO Vistos, etc. A parte 

autora requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos 

declaração de hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil 

dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

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

da lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o 

próprio Código prevê no art. 99, §2º, 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”. No caso concreto, a parte autora está 

assistida por advogado particular, o que caracteriza elemento de 

capacidade econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da 

gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, é pacífico na 

jurisprudência a possibilidade da cautela jurisdicional em comprovação de 

eventual justiça gratuita a ser deferida por elementos fáticos. Desse modo, 

havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, afastando assim a presunção 

relativa emanada da declaração de hipossuficiência assinada pela parte 

autora, com fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da 

parte autora para, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do 

pedido, juntar aos autos documentos comprobatórios da incapacidade 

econômica, tais como cópia de contracheque/holerite ou outro 

comprovante de renda idôneo, próprio ou de membro familiar responsável 

pelo sustento da casa; cópia da declaração de imposto de renda do último 

exercício financeiro ou comprovante de que é isento do imposto de renda; 

cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o 

quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa; certidão da 

JUCEMAT informando as sociedades empresárias de que faz parte ou 

negativa. Poderá a parte autora, no prazo de cinco dias, caso queira, 

comprovar o recolhimento das custas. CANARANA, 28 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-85.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANE CRISTINA KONZEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA ROSA DA SILVA OAB - MT23939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e 

Passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do retorno 

dos autos da Instância superior, requerendo o que de direito. 

Canarana-MT, 29 de janeiro de 2020. Jefferson de Souza Analista 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, requerendo o que 

de direito, tendo em vista o decurso do prazo sem qualquer manifestação 

da parte Requerida. Canarana-MT, 29 de janeiro de 2020. Jefferson de 

Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-27.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL OLEGARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROMERO FILHO (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CAROLINA DANTAS CUNHA OAB - SP383566 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010056-27.2016.8.11.0029. REQUERENTE: JOSUEL OLEGARIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ANTONIO ROMERO FILHO Defiro o pedido, momento 

que realizo o desbloqueio do veículo. Nada mais a ser requerido, autos ao 

arquivo. CANARANA, 15 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001079-63.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANEMILTON ALVES MEDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

21/11/2019, às 14h50min, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001079-63.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANEMILTON ALVES MEDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO - Intimo as partes, Requerente e Requerida, na pessoa de 

seus procuradores, para comparecerem à Audiência de Instrução 

designada para o dia 03/03/2020, às 14h15min (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-76.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HERCULANO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000328-76.2019.8.11.0029. REQUERENTE: BRUNO HERCULANO 

ARAUJO REQUERIDO: ITAU SEGUROS S/A Vistos, etc. 1- Altere-se a 

classe para “cumprimento de sentença”, se necessário. 2- Intime-se 

pessoalmente o devedor, por carta com aviso de recebimento (mãos 

próprias) ou mandado (Súmula 410 do STJ) para comprovar o 

cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, sem 

prejuízo da determinação das medidas necessárias à satisfação do 

exequente, por meio da efetivação da tutela específica ou da obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente (art. 536 do Código de Processo 

Civil). Faça consignar que, decorrido o prazo para comprovar o 

cumprimento da obrigação de fazer, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Consigne ainda que o 

executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando 

injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência (art. 536, §3º, do Código de 

Processo Civil). CANARANA, 17 de janeiro de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-26.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR ANTONIO DECESARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE LETICIA DECESARO OAB - MT26883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARLAN MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000687-26.2019.8.11.0029. REQUERENTE: JOSIMAR ANTONIO 

DECESARO REQUERIDO: JARLAN MARQUES DE OLIVEIRA 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, 

com condenação ao pagamento das custas, 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. Declaro prejudicado eventual pedido contraposto 

formulado pela parte ré, visto que não se trata de ação autônoma, não 

sendo aplicável o disposto no art. 343, §2º, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas. P.R.I. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos à Central de Arquivamento e Arrecadação 

para intimação da parte autora para pagamento das custas, no prazo 

legal, e não o fazendo, expeça-se certidão para cobrança pelo 

FUNAJURIS, arquivando-se o feito CANARANA, 17 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000153-53.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MEGAPLAST-COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURISSEIA WEIRICH - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000153-53.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: MEGAPLAST-COMERCIO DE 

PLASTICOS LTDA EXECUTADO: MAURISSEIA WEIRICH - ME Vistos, Ante o 

silêncio da parte autora, ao arquivo CANARANA, 17 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-11.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000009-11.2019.8.11.0029. REQUERENTE: SILVANO MACIEL 

DALLABRIDA REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, INTIME-SE o(a) 

patrono(a) da parte autora para fins de informar este juízo, no prazo de 05 

(cinco) dias, a existência de arrolamento sumário/inventário, após 

conclusos. CANARANA, 17 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-14.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (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, 29 de janeiro de 2020. Jefferson de 

Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000004-23.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JUCARA PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DE OLIVEIRA AMORIM OAB - RO7009 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000004-23.2018.8.11.0029. REQUERENTE: JUCARA PEREIRA SILVA 
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REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, Sentença com trânsito 

em julgado, formando coisa julgada material e formal. Ressalta-se que a 

distância não foi impedimento para o ingresso da ação nesta comarca, tão 

pouco houve pedido de desistência registrado no processo. 

Acrescenta-se o fato que o autor não elencou indícios que justifiquem a 

concessão da justiça gratuita, sendo INDEFIRO O PLEITO. Proceda-se as 

providências de praxe e, após, ao arquivo. CANARANA, 17 de janeiro de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-07.2013.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALI FULBER CAUMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010187-07.2013.8.11.0029. REQUERENTE: VALI FULBER CAUMO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

condenatória proferida contra empresa integrante do Grupo Oi – em 

recuperação judicial (Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001 - 

Recuperação judicial: Autor: OI S.A., TELEMAR NORTE LESTE S.A., OI 

MÓVEL S.A., COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A., COPART 5 

PARTICIPAÇÕES S.A., PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE 

B.V., OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.) Conforme já ressaltado 

nos autos, foi deferido pedido de Recuperação Judicial, nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que versam sobre a recuperação judicial do 

Grupo Oi, em curso perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, 

com a determinação da suspensão das execuções individuais em face 

delas, durante o chamado “stay period”. Entretanto, com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, encerrou-se o prazo de 

suspensão das execuções em curso contra as recuperandas. Na referida 

Assembleia o plano de recuperação foi aprovado pelos credores, de 

maneira que os créditos concursais sofreram novação e, como tal, as 

execuções individuais contra as recuperandas devem ser extintas. Nesse 

sentido, já decidiu o STJ: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 

individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017) Assim, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra sociedade empresária pertencente ao 

Grupo Oi, há dois caminhos a seguir: 1) se o fato gerador da demanda é 

anterior a 20/06/2016, trata-se de crédito concursal, que deverá ser pago 

na forma do plano aprovado, pelo que o processo deverá ser extinto, 

expedindo-se a certidão competente para habilitação no juízo 

recuperacional. 2) se o fato gerador da demanda é posterior a 20/06/2016, 

trata-se de crédito extraconcursal, devendo o processo seguir curso, até 

o momento dos atos expropriatórios, ocasião em que a competência 

passar a ser do juízo recuperacional. Nesse sentido, foi a decisão 

proferida em sede de embargos de declaração pelo juízo da 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos da Recuperação Judicial do 

Grupo Oi: Assim, acolho os embargos e determino que seja oficiada a 

Presidência do Tribunal de Justiça para solicitar expedição de Aviso aos 

demais juízos no seguinte sentido: "Com a realização da Assembleia Geral 

de Credores realizada em 19.12.2017 os processos ajuizados em face do 

Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu 

curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais 

(constituídos antes de 20.06.2016) deverão ser pagos na forma do plano 

aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação 

aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, 

na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de 

constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação". Acerca 

do limite temporal para considerar o crédito como concursal, também 

decidiu o juízo universal da recuperação judicial: E, como concursal, esse 

juízo da recuperação judicial tem considerado todos os créditos, cuja 

demanda ilíquida tenha se iniciado em razão de fato jurídico que precede o 

deferimento do processamento da Recuperação Judicial ocorrido em 

20/06/2016, ainda que a sentença ou trânsito em julgado sejam 

posteriores, posição adotada com base na jurisprudência mais atual do 

STJ ( vide ex. Resp 1.447.918 e 1.634.046). O Ofício Circular TJMT nº 

33/2018-DAP orientou que: (...) 3. Os processos que tiverem por objeto 

créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador 

Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os 

organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na 

sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A 

lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização 

para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. É o breve relatório. DECIDO. No caso em comento, verifica-se que 

a decisão que o fato gerador da demanda é anterior a 20/06/2016, e por 

isso ocorreu a novação da dívida, tratando-se de crédito concursal, que 
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deverá ser listado, pelo credor, no Quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Oi na classe III – Quirografário, mediante 

Habilitação Retardatária e, posteriormente, pago na forma do plano 

aprovado. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da novação, nos termos do art. 924, III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários neste grau de 

jurisdição. Expeça-se certidão de crédito, a ser retirada pela parte 

exequente no prazo de 10(dez) dias da intimação. P.R.I. Transitada em 

julgado, expedida a certidão e decorrido o prazo assinalado para retirada, 

ao arquivo, com baixa. CANARANA, 17 de janeiro de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-06.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDA FERREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010081-06.2017.8.11.0029. REQUERENTE: MARINALDA FERREIRA 

COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CANARANA 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, 17 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-93.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO RAYES OAB - SP114521-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO VITAL CHAVES OAB - SP0257874A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000010-93.2019.8.11.0029. REQUERENTE: SILVANO MACIEL 

DALLABRIDA REQUERIDO: UNIDAS S.A. Vistos, INTIME-SE o(a) patrono(a) 

da parte autora para fins de informar este juízo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a existência de arrolamento sumário/inventário, após conclusos. 

CANARANA, 17 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010111-41.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA GOMES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010111-41.2017.8.11.0029. REQUERENTE: MARIA SONIA GOMES 

BARBOSA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CANARANA 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, 

17 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-94.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GANASSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - RJ2255-A 

(ADVOGADO(A))

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO(A))

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010349-94.2016.8.11.0029. REQUERENTE: RAFAEL GANASSINI 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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. 

CANARANA, 17 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-55.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMERI BERNADETE ANSCHAU (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000030-55.2017.8.11.0029. REQUERENTE: ROSMERI BERNADETE 

ANSCHAU REQUERIDO: MUNICIPIO DE CANARANA Vistos, CHAMO O 

FEITO A ORDEM. Nos TERMOS DO ART. 38 DA l. 9099/95, não se admite a 

fase de liquidez em sede de juizado. Apresente a parte autora os cálculos 

bem como requerimento para início de cumprimento de sentença, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. CANARANA, 17 de janeiro 

de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000046-72.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000046-72.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: EDSON ROCHA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1- Cite-se a Fazenda Pública 

executada, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, para que 

apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 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 ou 

embargos, venham os autos conclusos para homologação e expedição de 

RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- Nomeio o exequente como 

depositário do original do título executivo (certidões de honorários de 

advogado dativo), devendo zelar pela sua integridade e apresenta-lo em 

juízo sempre que intimado, sob as penas da lei. Ressalto, ainda, que o 

ajuizamento em duplicidade de execução com base no mesmo título 

executivo constitui litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeitando o infrator às penas processuais, civis, disciplinares e 

criminais cabíveis. A expedição do alvará de levantamento de valores fica 

condicionada ao prévio depósito em definitivo, na Secretaria, do original do 

título executivo, o qual deverá ser destruído, certificando-se nos autos. 6- 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. CANARANA, 17 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002151-03.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO OLIVEIRA CARNEIRO TUY (REQUERENTE)

MARIA TEREZINHA REIS TUY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PANERARI CHANG GALVAO OAB - SP326524 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO DA SILVA RAMOS OAB - SP113330 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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, atentando-se que 

o Oficial de Justiça também solicitou a juntada das Matrículas 601 e 5270 

dos imóveis objeto da avaliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000969-79.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENICIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS OAB - MT20125/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAMAR PECUARIA LTDA - ME (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILTON DA SILVA NUNES OAB - MT2262/B (ADVOGADO(A))

 

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 05 

dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça Id. 28294079.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87098 Nr: 4213-38.2016.811.0024

 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): MANA MIA PIZZARIA LTDA - ME, FRANCISCA 

LUZIA PINHEIRO DA SILVA, LOURIMAR APARECIDA PINHEIRO DA SILVA

 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): FRANCISCA LUZIA PINHEIRO DA SILVA, 

Cpf: 37823108100. 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: 28/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO em 

face de MANA MIA PIZZARIA LTDA - ME, FRANCISCA LUZIA PINHEIRO DA 

SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Irregularidade de Escrituração de Livros Fiscais. - 200 UPF e Omissão na 

entrega das informações econômico-fiscais., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13594/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/10/2016

 - Valor Total: R$ 18.514,76 - Valor Atualizado: R$ 16.831,60 - Valor 

Honorários: R$ 1.683,16

Despacho/Decisão: Vistos, etc. I. Indefiro o pedido de arresto ‘on line’, por 

não ter sido demonstrada a tentativa de ocultação da parte executada. 

Nesse sentido vale destacar que, conforme jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, somente é cabível quando demonstrada a existência 

de perigo de lesão grave ou de difícil reparação: "Mesmo após a entrada 

em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via 

BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser 

efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos 

requisitos que autorizam a sua concessão" (REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. 

Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/4/2018)II. Defiro o pedido de citação 

por edital da requerida Francisca Luzia Pinheiro da Silva, de modo que, 

com fulcro no art. 256, II, do Código de Processo Civil, cite-se a parte 

executada, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, hipótese em que 

deverão ser estritamente observados os requisitos do art. 257 do CPC. 

Conste no edital que a parte executada deverá, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução 

com o oferecimento de bens à penhora, observada a ordem prevista no 

art. 9° da Lei de Execução Fiscal.Advirta-se no edital: 1) que garantido o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 349 de 691



Juízo, o(a,s) executado(a,s) poderá(ao), no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

moldes do art.16 da Lei n° 6.830/80, oferecer embargos; e 2) que não 

ocorrendo o pagamento e nem a nomeação de bens à penhora, 

proceder-se-á a penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação da 

execução.III. Transcorrido o prazo para pagamento do débito sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, com fulcro nos arts. 72, II, 

parágrafo único, do CPC, desde já nomeio a Defensoria Pública da 

Comarca como curadora especial, a qual deverá ser intimada para 

apresentação de defesa em favor da parte executada.IV.Após 

apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.V.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

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, THAIS VALÉRIA 

TRINDADE LEAL , digitei.

Chapada dos Guimarães, 14 de janeiro de 2020

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 121461 Nr: 3398-36.2019.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMBdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:10298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando detidamente a inicial, nota-se certa confusão em seus 

termos, uma vez que não é possível verificar ao certo se neste feito é 

requerido tão somente o reconhecimento da união estável e/ou se é 

postulada a sucessão patrimonial dos bens que, em tese, compõem o 

acervo hereditário deixado pela falecida Miltes Brás de Almeida, já que nos 

pedidos consta-se apenas o deferimento de “petição de herança dos 

requerentes”. Assim, deverá a advogada que subscreve a inicial 

esclarecer tais questões, sob pena de indeferimento da petição inicial.

 II. Com relação ao pedido de gratuidade, defiro-o, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil, uma vez que os documentos de fls. 123/131, 

dão conta que os requerentes não possuem condições financeiras de 

arcar com as custas processuais sem que disso decorra prejuízo aos 

seus sustentos e/ou de suas famílias.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91764 Nr: 1852-14.2017.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALEX LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosma Lima dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:19484/O, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 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 intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo legal, acerca das certidões de lavra 

do setor Psicossocial do Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64806 Nr: 809-47.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Assunção Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565/O, Nadeska Calmon Freitas - OAB:11548/MT

 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 

intimado o advogado do denunciado para manifestação, no prazo legal, 

acerca da sentença de pronúncia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62431 Nr: 2246-60.2013.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Cassimira Gasparini

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I. Considerando a certidão retro de fls. 117, redesigno o ato para data 07 

de Julho de 2020 ás : 13h30min.

II. Intimem-se o advogado, este por DJE, devendo este trazer suas 

testemunhas independente de intimação, bem como o INSS.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79808 Nr: 1097-24.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Francisca dos Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos 

do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas.

II. Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, venham os autos 

conclusos para sentença.

III. Intimem-se.

IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62520 Nr: 2339-23.2013.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinval Francisco dos Reis

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos 

do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução.

II. Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, venham os autos 

conclusos para sentença.

III. Intimem-se.

IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84869 Nr: 3267-66.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nirandi Jose da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199, Paulo Rodrigo Lima Rodrigues - 

OAB:22827/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos 

do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução.

II. Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, venham os autos 

conclusos para sentença.

III. Intimem-se.

IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados.

V. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1618 Nr: 154-66.2000.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/O, Ivanildo de Almeida - OAB:25704/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ILSON DE ALMEIDA, Filiação: Maria 

Conceição de Almeida e Ciro Siqueira de Almeida, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO (A, S) Réu(s), acima qualificado(a, s) para que, 

ciente, cumpra a determinação judicial firmada nos autos e abaixo 

consignada ou cuja cópia está anexa, fazendo parte integrante deste, 

mais precisamente para INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO PARA 

COMPARECER A SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JURI QUE SE 

REALIZARÁ DIA 08/04/2020, ÁS 9h00 NO FÓRUM LOCAL, SITO NO 

ENDEREÇO AO FINAL INDICADO.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal em desfavor de ILSON DE 

ALMEIDA com incurso no artigo 121, caput, do Código Penal. Consta dos 

autos citados que, na data de 01/05/1999, por volta das 22h00, no bairro 

São Sebastião, nesta cidade, o denunciado passou a discutir com a vítima 

e de posse de uma faca desferiu vários golpes contra Vítima ADONIAS 

LECHENER, causando ferimentos gravíssimos.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando que o réu constituiu novo 

advogado e requereu na petição de f. 471-476 a redesignação do ato, 

obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e 

contraditório, DEFIRO o pedido e REDESIGNO a SESSÃO PLENÁRIA para o 

dia 8 de abril de 2020, às 9h00min.Cadastre-se o novo patrono no Sistema 

Apolo.Intimem-se o réu, advogado, testemunhas e Ministério 

Público.Intimem-se os senhores jurados da nova data pelo meio mais 

célere.Providencie-se o necessário para a realização da sessão.

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, THAIS VALÉRIA 

TRINDADE LEAL , digitei.

Chapada dos Guimarães, 28 de janeiro de 2020

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39423 Nr: 1931-03.2011.811.0024

 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): DÊNIO PEIXOTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Jesuíno de 

Oliveira - OAB:8137

 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 ré para apresententar memoriais finais, no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102825 Nr: 901-83.2018.811.0024

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Allison Neres Gieseler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracy Mendes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - 

OAB:20539/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Considerando a existência de interesse de menor, antes de apreciar o 

reconhecimento do pedido realizado pela parte requerida, REMETA-SE o 

processo ao MPE para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

2 – Após, CONCLUSO.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101085 Nr: 52-14.2018.811.0024

 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: RRBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de alimentos ajuizada por AGATHA IRENE SILVA 

PAIXÃO, menor, representada pela genitora RHAYANE RUTH BATISTA DA 

SILVA, em face de DOUGLAS ELOI DA PAIXÃO, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

Realizados alguns atos processuais, as partes firmaram acordo perante o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca quanto 

aos alimentos em favor de criança, a guarda e a regulamentação de 

visitas (ref. 21).

Manifestação do MPE (ref. 28) favorável à homologação do acordo entre 

as partes.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tem-se que o acordo 

apresentado comporta homologação, porquanto observados os direitos 

assegurados à criança e ao adolescente, revestidos do caráter de 

prioridade absoluta, por se tratar de medidas que visam o bem estar e a 

proteção daqueles, garantia esta alçada a nível constitucional, como se vê 

no art. 227, caput, da Constituição Federal.

No caso, entende-se que o direito da menor foi respeitado, em atenção ao 

que estabelece o princípio da proteção integral, razão pela qual a 

homologação do presente acordo é medida que se impõe.

 Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes, tudo para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais, extinguindo o feito com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas “pro rata”. No entanto, suspensas tais verbas, uma vez que foi 

deferida a gratuidade à autora e este Juízo, neste ato, DEFERE a 

gratuidade à parte requerida, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil.
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Sem a incidência de honorários advocatícios no presente caso.

CIÊNCIA ao MPE.

Em seguida, com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações 

e baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103624 Nr: 1303-67.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINA INES BELLINCANTA CHITOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Malai Manso Hotel Resort

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11800

 SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, 

pretendendo a modificação da sentença, uma vez que teria sido 

contraditória quanto à análise da prova testemunhal e omissa no que toca 

à ausência de impugnação específica da parte ré com relação à 

benfeitoria “jacuzzi”, de modo que deveriam ser presumidas verdadeiras 

as suas alegações.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Sem delongas, pela análise das razões recursais, de rigor o não 

conhecimento do recurso de embargos de declaração.

No caso dos autos, a modificação pretendida pela parte embargante não 

se amolda a quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, uma 

vez que se trata de discordância da parte com relação ao entendimento 

adotado pelo Juízo.

Nesse ponto, os embargos de declaração não se prestam para sanar 

eventual contradição externa, como, por exemplo, entre o julgado e as 

provas constantes dos autos, mas apenas contradição entre os termos 

constantes do próprio ato judicial (contradição interna), o que não se 

verificou.

Depois, a omissão alegada pela parte autora não teria o condão de alterar 

a convicção e conclusão do julgador, uma vez que a presunção de 

veracidade alegada é relativa. Tanto assim o é que esbarrou no próprio 

conjunto probatório produzido nos autos, logo, incapaz de gerar a 

presunção requerida.

Dentro desse contexto, se a parte discorda do entendimento adotado pelo 

Juízo, eventual irresignação deverá ser apresentada por meio do recurso 

competente.

Em suma, certa ou não a compreensão fática/jurídica constante da 

sentença, como não se depara com os vícios a que se referem o art. 

1.022 do CPC, o recurso aviado não é próprio para o fim pretendido.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo CONHECE dos embargos de declaração opostos 

porque tempestivos, contudo, NEGA PROVIMENTO ao recurso, devendo a 

decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no 

artigo 1.022 do CPC.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21570 Nr: 2191-85.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

penhora, intimação e remoção, expedido, nos termos do Prov. 

07/2017-CGJ, emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 72138 Nr: 1123-56.2015.811.0024

 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: Valdei Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GUANANCIM e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ivan Houklef - 

OAB:6.703/MT, Thyago Aparecido Houklef Ribeiro - OAB:21.880/MT

 [...] DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVASResolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos com 

base na petição inicial.Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os 

seguintes pontos:(A)A turbação da posse do imóvel objeto da lide;(B)A 

data da turbação da posse;ADMITE-SE a prova testemunhal para 

eventualmente comprovar as questões de fato descritas nos pontos 

controvertidos apontados acima.1 - Diante da natureza da demanda, este 

Juízo tem como imprescindível a realização de audiência instrutória para a 

formação do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 05 de março de 2020 às 16h30min. 2 

- INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas no 

prazo de 10 (dez) dias, observando-se a regra do ônus probatório 

disposto no art. 373 do CPC, sob pena de preclusão. 3 - Nos termos do 

art. 455 do Código de Processo Civil, incumbe ao advogado (a) da parte 

informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada 

através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) 

juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da 

audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência e da 

intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, 

presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 4 - Saliente-se 

que a providência acima quanto à necessidade de comprovação da 

intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se 

a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não 

compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, 

§2º do Código de Processo Civil. 5- INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82172 Nr: 1986-75.2016.811.0024

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de concessão de salário-maternidade ajuizada por ANA 

CAROLINA DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

O despacho de Ref. 04 determinou a emenda da inicial a fim de que a parte 

autora comprovasse a apresentação de recurso da decisão 

administrativa, uma vez que a autarquia ré não teria apreciado o pedido 

extrajudicial formulado pela parte autora, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento em face do 

aludido decisum (Ref. 08).

A certidão de Ref. 12 revela o decurso do prazo para que a parte autora 

atendesse ao comando judicial.

O acórdão juntado na Ref. 24 negou seguimento ao recurso interposto 

pela parte autora.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não procedeu à 

emenda, como lhe foi facultado, não obstante intimada para tanto.

Logo, diante da ausência de atendimento à determinação deste Juízo, é de 
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ser indeferida a petição inicial, uma vez não atendidas as exigências do 

art. 321 do CPC.

Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso IV, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas processuais, se 

houver.

Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001987-38.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ANTONIO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (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))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 26/11/2019 Hora: 14:15 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 1 de novembro de 2019. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001767-40.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY ANA DOS REIS (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 BRADESCO (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 

acerca da petição ID 27951156 e seguintes informando o pagamento da 

condenação.. Chapada dos Guimarães-MT, 29 de janeiro de 2020. Edgar 

José de Oliveira - Auxiliar judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-23.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA APARECIDA RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000091-23.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ANDREZA 

APARECIDA RODRIGUES MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 03/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 . CUIABÁ, 29 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: 1001052-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CRIVELLARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 26/03/2019, às 14:30 hs, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 28 de fevereiro de 2019. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001093-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ZANCHETA GIGLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação dos advogados das partes, para manifestarem nos 

autos, no prazo de 5 dias, acerca dos saldo existente no extrato na conta 

única vinculada aos presentes autos, anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-08.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDES MACHADO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDSAY CONCEICAO DE ANICEZIO PEREIRA 02241001147 (REQUERIDO)

BEST WAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000092-08.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ANILDES 

MACHADO XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO REIS 

CARMONA POLO PASSIVO: BEST WAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 03/03/2020 Hora: 15:15 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 . CUIABÁ, 29 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: 1000312-11.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ILDENES ROCIO RIBAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEFING COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS OAB - MT12733-O 

(ADVOGADO(A))

 

1000312-11.2017.8.11.0024 Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO REIS 

CARMONA - MT20889/O-O INTIMAÇÃO Intimação do advogado da parte 

promovente da decisão proferida nos autos ID 7324253, bem como da 

Audiência de Conciliação designada para Data: 01/08/2017 Hora: 14:15, 

Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, devendo comparecer acompanhado de seu/sua 

constituinte. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de maio de 2017. Rebecca 

Roque Duarte Analista Judiciária

Ofício Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000978-41.2019.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

CARLOS DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

KARLA PATRICIA DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRIS ALBERTO MELO FONSECA OAB - MT26145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLISETH FATIMA ALVES DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Ofício n.º 

006/2020/JUIZADO/PJE CHAPADA DOS GUIMARÃES, 28 de Janeiro de 

2020 Processo: 1000978-41.2019.8.11.0024; Tipo: Cível; Espécie: 

ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/[Levantamento de Valor] 

REQUERENTE: ROBSON DE MELO ANDRADE, CARLOS DE MELO 

ANDRADE, KARLA PATRICIA DE MELO ANDRADE REQUERIDO: OLISETH 

FATIMA DE MELO ANDRADE Prezado(a) Senhor(a): Ao tempo em que o(a) 

cumprimento, REQUISITO de Vossa Senhoria informação e demonstração, 

acerca de eventual existência de saldo de Conta(s) Bancária(s) e/ou 

FGTS, PIS/PASEP em nome do de cujus OLISETH FÁTIMA DE MELO 

ANDRADE, CPF: 138.700.761-00, RG: 184.921 SSP/MT, conforme 

documentos anexados, no prazo de 15 (quinze) dias Atenciosamente, 

(assinado digitalmente) Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito AO 

BANCO BRADESCO ATT: GERÊNCIA GERAL AGÊNCIA DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011236

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000127-70.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THATIENE CAVALCANTE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000127-70.2017.8.11.0024 Reclamante: COOPERCHAGUI - 

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAE Reclamado: 

THATIENE CAVALCANTE SOUZA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Acordo entabulado pelas partes INFORMADO ao Id. 27213841. 

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por 

sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000312-11.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ILDENES ROCIO RIBAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEFING COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS OAB - MT12733-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000312-11.2017.8.11.0024 Exequente: ILDENES ROCIO 

RIBAS Executado: MADEFING COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA 

ME PROJETO DE SENTENÇA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão 

preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, 

a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. Destaco que a 

importância PENHORADA por meio do BACENJUD deu origem ao Alvará de 

N° 570013-2/2019, dando por encerrado o cumprimento de sentença. 

Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002590-14.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002590-14.2019.8.11.0024 Reclamante: PEDRO PAULO DE 

LIMA Reclamado: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Acordo entabulado pelas partes INFORMADO ao Termo de 

audiência de Tentativa de Conciliação de Id. 28305936. Portanto, para que 

surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo 

supra, bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, 

extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” 
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do CPC. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010041-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1010041-62.2019.8.11.0001 Reclamante: CLAUDINEI DE 

OLIVEIRA MARINS Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/99, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda judicial e, passo a 

análise da demanda. Fundamento. DECIDO: A Lei Federal n. 9.099/1995 

estipulou regras próprias de competência, as quais devem receber 

interpretação diversa da dispensada às regras do Direito Processual 

comum, a fim de que seja alcançado o objetivo da referida Lei de prestar a 

atividade jurisdicional célere sem dispêndio às partes. Por essa razão, o 

art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de extinção 

do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência 

territorial, conforme se transcreve: “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; II - quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação; III - quando for reconhecida a incompetência territorial; IV - 

quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta 

Lei; V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou 

não se der no prazo de trinta dias; VI - quando, falecido o réu, o autor não 

promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do 

fato.” (grifo nosso). Com efeito, infere-se dos autos, mormente da exordial 

que o endereço do autor é “Rua 07, casa 11, setor Oeste, Bairro: Morada 

do Ouro em Cuiabá/MT, CEP. 78.053-374, informação essa confirmada 

pelo comprovante de endereço acostado a exordial. Insta salientar, que a 

empresa responsável tem sede em Cuiabá-MT. Desta feita, constato que a 

ação proposta no Juizado de Chapada dos Guimarães/MT não mantém 

dissonância, pois se trata de local estranho a competência para solucionar 

a lide. Ademais, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) 

aprovou o Enunciado 89, com a seguinte redação: "A incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais 

cíveis." Sobre o tema trago a baila o seguinte julgado, in verbis: “JUIZADO 

ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO 

FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei dos Juizados 

Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de 

mérito quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 

do FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser reconhecida 

de ofício no sistema de juizados especiais cíveis.” 3 - Recurso conhecido 

e provido.” (TJMT - RNEI, 1850/2011, REL. DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012). Ressalte-se que, a competência dos 

Juizados Especiais Cíveis é determinada conforme as regras do art. 4º da 

Lei nº 9.099/1995. Ante o exposto, OPINO pelo reconhecimento da 

incompetência territorial no presente feito e, em consequência opino pela 

EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

51, III da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de 

janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-11.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDITHE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000398-11.2019.8.11.0024 Exequente: EDITHE DE SOUZA 

SANTOS Executado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão 

preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, 

a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. Destaco que a 

EXECUTADA depositou a importância da condenação que deu origem ao 

Alvará de N° 566851-4/2019, dando por encerrado o cumprimento de 

sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-98.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELENICE SIQUEIRA COSTA SALES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001648-98.2019.8.11.0050 Promovente: HELENICE 

SIQUEIRA COSTA SALES Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por HELENICE SIQUEIRA COSTA SALES contra o 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o 

Requerido incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte 

Requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a 

condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição 

quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários 

sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora pública e que 

sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de 

jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Os documentos de Id. 22882939, 22882940, 22883392, 

22883419, 22883420, 22883440, 22883692 e 22883694 acompanham a 

inicial. O Requerido não contestou os pedidos do autor. É a síntese de 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte 

Reclamada não compareceu à audiência de tentativa de conciliação, 

tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 

20 da lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação 

da revelia da reclamada, está não induz a procedência automática do 

pleito, pois cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. 

Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de 

direito e por isso, após a formação da relação processual, verifica-se que 

a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 

335 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo 

passo a fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações 

sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se 

opera sobre cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do 

fundo de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do 

teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – 

Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da 

Parte Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são 

devidos mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela 

prescrição, uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos 

geradores do direito buscado pela Parte Requerente. Com esses 

fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal das prestações, 

eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas 

pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da 

ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a 

condenação do Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no 

percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas 

Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram 

instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 

determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro 

Real (moeda que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, 

fixando como base para a conversão o valor da URV do último dia do mês 

de competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 

457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos 

salários de Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando 

como data do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia 

do mês de competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso 

I prevê: “Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, 

Judiciário e do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 

1º de março de 1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 

preceitua: “Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores 

civis e militares, serão convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da 

Constituição Federal, observando o seguinte: I – dividindo-se o valor 

nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e 

fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV 

do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data 

do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a 

média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.” A pretensão da 

Parte Requerente merece acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão 

de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da 

Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 
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do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da Parte 

Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002307-88.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO SILVA DE SANTANA (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002307-88.2019.8.11.0024 Promovente: EDVALDO SILVA 

DE SANTANA Promovido: VIVO S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. FUNDAMENTO DECIDO. Ante a inexistência de 

preliminares, passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de inexistência 

de débitos c/c indenização por danos morais promovida por EDVALDO 

SILVA DE SANTANA em face de VIVO S.A. (TELEFONICA BRASIL S/A). 

Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar uma compra por 

crediário mas não logrou êxito pois havia restrição em seu nome inserida 

pela requerida no valor de R$ 116,47 (cento e dezesseis reais e quarenta 

e sete centavos) com inclusão em 17 de Janeiro de 2018, possuindo o 

seguinte número de contrato 0319727898. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano, posto que afirmou em analise ao seu sistema 

localizou em nome da parte Autora a linha telefônica nº (66) 99932 -536 

que ocasionou a emissão de faturas mensais, conforme telas sistêmicas 

colacionadas. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrado com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Não se prestando para tanto apenas as telas sistêmicas que, 

por si só, não se revelam suficientes para comprovar a relação jurídica 

entre as partes, tampouco a legitimidade do débito negativado, porquanto 

se trata de prova unilateral. A respeito do assunto: “Apenas a exibição de 

prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para 

provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, 

como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de 

sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve 

ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação 

dos serviços de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a 

negativação da parte sem a demonstração da existência de relação 

jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).

(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 

02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que mesmo com todas as 

ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu 

ônus probatório. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 

6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a 

requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° 

do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, 

motivo por que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus 

produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do 

requerente no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima 

exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, 

não se limitou a um mero desconforto. Salienta-se que, o caso envolve 

hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem 

como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque 

evidenciado pelas circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. 

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor 

se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg 

no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada 

encaminhou indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao 

órgão de restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado 

ato ilícito, deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de 

indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação. RECONHEÇO a inexigibilidade 

do débito no valor de R$ 116,47 (cento e dezesseis reais e quarenta e 
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sete centavos) com inclusão em 17 de Janeiro de 2018, possuindo o 

seguinte número de contrato 0319727898; INDEFIRO a gratuidade da 

justiça. DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000447-23.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000447-23.2017.8.11.0024 Exequente: WILLIAN 

RODRIGUES DE SOUZA Executado: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção 

é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. Destaco que a 

EXECUTADA depositou a importância da condenação que deu origem ao 

Alvará de N° 566862-P/2019, dando por encerrado o cumprimento de 

sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000560-74.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANI APARECIDA DA SILVA MOREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000560-74.2017.8.11.0024 Exequente: BANCO DO BRASIL 

SA Executado: SILVANI APARECIDA DA SILVA MOREIRA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à 

análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. Destaco que a 

importância PENHORADA por meio do BACENJUD deu origem ao Alvará de 

N° 566844-1/2019, dando por encerrado o cumprimento de sentença. 

Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002328-64.2019.8.11.0024

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 358 de 691



Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA LETICIA CARLOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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Processo nº. 1002328-64.2019.8.11.0024 Promovente: LUCIMARA LETICIA 

CARLOS DA CRUZ Promovido: VIVO S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. FUNDAMENTO DECIDO. Ante a inexistência de 

preliminares, passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de inexistência 

de débitos c/c indenização por danos morais promovida por LUCIMARA 

LETICIA CARLOS DA CRUZ em face de VIVO S.A. (TELEFONICA BRASIL 

S/A). Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar uma compra por 

crediário mas não logrou êxito pois havia restrição em seu nome inserida 

pela requerida no valor de R$ 96,80 ( Noventa e seis reais e oitenta 

centavos) datado de 06/09/2015 incluso em 29/01/2016, contrato nº 

0251247137. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, posto que afirmou 

em analise ao seu sistema localizou em nome da parte Autora a linha 

telefônica nº 65) 99647-2530, com a conta 0251247137, com CPF: 

05955362126, habilitado em 24/06/2015 e cancelado em 24/12/2015, com 

plano VIVO CONTROLE PLUS 1,5GB-50MIN que ocasionaram a emissão de 

faturas mensais, conforme telas sistêmicas colacionadas. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrado com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. Não se prestando para tanto apenas as 

telas sistêmicas que, por si só, não se revelam suficientes para 

comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do 

débito negativado, porquanto se trata de prova unilateral. A respeito do 

assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno 

da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que 

mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida 

não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que 

dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do 

dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a 

anotação. RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 96,80 ( 

Noventa e seis reais e oitenta centavos) datado de 06/09/2015 incluso em 

29/01/2016, contrato nº 0251247137; INDEFIRO a gratuidade da justiça. 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002071-39.2019.8.11.0024 Promovente: ANDERSON 

OLIVEIRA FORTE Promovido: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES Afasto a preliminar de inépcia da petição 

inicial ante a ausência de extrato emitido no balcão dos órgãos 

informativos de devedores, posto que o documento anexado com a inicial, 

expedido pelo SCPC Brasil não possui aparência de fraude e o mesmo 

indica a existência de apenas uma restrição em nome da autora. 

Outrossim, ao impugnar respectivo documento, poderia facilmente a parte 

requerida ter anexado documento demonstrando a existência de outras 

restrições, o que não foi feito. Ultrapassados tais questionamentos, passo 

a análise de MÉRITO. Trata-se de ação de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais promovida por ANDERSON OLIVEIRA 

FORTE em face de VIVO S.A. Em síntese, aduziu a proponente que tentou 

efetuar uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia 

restrição em seu nome inserida pela requerida no valor de R$ 392,32 

(trezentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos), incluída junto 

aos órgãos protetivos desde a data de 09/09/2018. A requerida por seu 

turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrado com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Não se prestando para tanto apenas faturas que repercutem 

telas sistêmicas que, por si só, não se revelam suficientes para 

comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do 

débito negativado, porquanto se trata de prova unilateral. A respeito do 

assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno 

da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que 

mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida 

não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que 

dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do 

dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a 

anotação (09/09/18). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de 

R$ 392,32 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos), 

incluída junto aos órgãos protetivos desde a data de 09/09/2018; INDEFIRO 

a gratuidade da justiça. DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2019. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1000866-72.2019.8.11.0024 Reclamante: VALDIRENE 

ADRIANO SANTOS Reclamado: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente demanda desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à audiência de 

Tentativa de conciliação (Id. 22071681). O artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do 

mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e NÃO apresentado 

justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a reclamante ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-29.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN REZENDE DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001134-29.2019.8.11.0024 Reclamante: RENAN REZENDE 

DE ASSUNCAO Reclamado: SEGURADORA LÍDER PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente demanda 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte 

autora. Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de Tentativa de conciliação (Id. 24237682). O artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e NÃO 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO o reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

A l v e s  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-72.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HAIDEE MARIA BENEDITA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002224-72.2019.8.11.0024 Promovente: HAIDEE MARIA 

BENEDITA DE FREITAS Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por HAIDEE MARIA BENEDITA DE FREITAS contra o 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o 

Requerido incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte 

Requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a 

condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição 

quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários 

sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora pública e que 

sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de 

jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Os documentos de Id. 25718749 acompanham a inicial. O 

Requerido contestou os pedidos do autor ao Id. 26668077, aduzindo em 

síntese que não são todos os servidores estaduais e municipais que 

serão beneficiados, mas somente aqueles dos estados e municípios que 

utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de criação da URV, 

apontando ainda não haver qualquer elementos de prova que 

comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes do dia 

20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não havendo 

que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido absorvida 

pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer prejuízo com 

a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo serem julgados 

improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não 

compareceu à audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou 

o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 

9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação da revelia da 

reclamada, está não induz a procedência automática do pleito, pois 

cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se 

depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de direito e por 

isso, após a formação da relação processual, verifica-se que a causa já 

comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo passo a 

fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. 

Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre 

cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de 

direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da Parte 

Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são devidos 

mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela prescrição, 

uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos geradores do 

direito buscado pela Parte Requerente. Com esses fundamentos, 

reconheço a prescrição quinquenal das prestações, eventualmente 

devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas pleiteadas, 

referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação. Em 

relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a condenação do 
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Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do 

cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 

11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas Provisórias n. 

439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram instituídas em 

decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 determinou a 

conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda 

que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, fixando como 

base para a conversão o valor da URV do último dia do mês de 

competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 457/1994 e 

n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos salários de 

Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando como data 

do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia do mês de 

competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: 

“Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do 

Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1º de março de 

1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, 

independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta 

medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – 

Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 

8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002109-51.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER DE OLIVEIRA MOMESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Número do Processo: 1002109-51.2019.8.11.0024 Polo Ativo: 

ALEXANDER DE OLIVEIRA MOMESSO Polo Passivo: BANCO BRADESCO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Ante a inexistência de preliminares, passo 

a análise de MÉRITO. O cerne da questão consiste em verificar se a 

inclusão do nome da parte reclamante no rol dos maus pagadores foi 

indevida, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. 

Verifico, no presente caso, que cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados aos Ids. 26416489, 26416487 e 

26416486, onde apresentou Proposta de abertura de conta de Deposito 

Pessoa Fisica, bem como ainda promoveu a juntada do levantamento dos 

débitos existentes o que demonstra por tudo mais que consta dos autos 

tratar-se de débito devido. A semelhança entre as assinaturas é 

verificada a olho nu, o que pressupõe ter sido realizada pela mesma 

pessoa, dispensando-se, inclusive, a realização de perícia no presente 

caso. Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica 
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entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da 

empresa Reclamada, sendo a negativação devida. Desta feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome da parte reclamante junto 

aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva 

inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Colaciono jurisprudência sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 

333, I, DO CDC). DÍVIDA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor 

não se desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de 

cancelamento do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever 

de serem afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condenado o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), 

ficando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. 

(Acórdão n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO 

ALMEIDA DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Insta 

consignar que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, 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. Por fim, tenho 

por caracterizada a litigância de má-fé por parte do autor, ao passo que 

nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA 

JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO ainda 

pela CONDENAÇÃO do reclamante em litigância de má-fé, nos termos do 

art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois 

salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante 

art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO pela condenação do Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme art. 949, III da CNGC, bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000457-44.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - 025.335.521-43 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000457-44.2019.8.11.0009. AUTOR(A): ANTONIO 

SANTANA PIRES RÉU: MARTA ANTONIA MACHADO DOS SANTOS 

PROCURADOR: IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA Vistos. Verifica-se que a 

parte requerente, devidamente intimada para emendar a inicial nos termos 

do art. 319 e art. 320 do Novo Código de Processo Civil, quedou-se inerte. 

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, § 1º, estes da CNGC e arts. 1º e 

4º da Lei Estadual 7.603/01. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder, 04 de julho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001218-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001218-12.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO, 

OSCAR NUNES DA SILVA Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO entre as partes em epígrafe. Entre um ato e outro, 

informou-se nos autos a celebração de acordo extrajudicial. É o breve 

relatório. DECIDO. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre 

as partes, extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os 

seus devidos efeitos. Custas processuais na forma convencionada pelas 

partes. CONDENO a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, os quais se FIXA em 10% sobre o valor da 

causa. Se necessário, DÊ-SE baixa nas restrições eventualmente 

realizadas nestes autos. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE. INTIMEM-SE às partes. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Colíder-MT, 08 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002139-34.2019.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

WALBER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002139-34.2019.8.11.0009. AUTOR(A): WALBER DE 

OLIVEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Trata-se de ação em fase de conhecimento na qual figuram 

como partes as em epígrafe. A parte autora requereu o cancelamento da 

distribuição, informando que se equivocou ao distribuir a ação. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. De pronto, ao se observar o 

endereçamento da petição inicial, verifica-se que a peça isagógica foi 

direcionada à Vara dos Juizados Especiais dessa Comarca, do que se 

infere que houve, de fato, equívoco quando da distribuição. Outrossim, 

não se vislumbra má-fé ou manobra para alterar o órgão julgador – até 

porque é o mesmo Magistrado quem responde, cumulativamente, pela 

Primeira Vara e Juizados da Comarca de Colíder-MT. Assim, sem delongas 

desnecessárias, outro caminho não há senão o cancelamento da 

distribuição. Ante o exposto, reconhecendo o erro da parte autora, 

DETERMINO O CANCELAMENTO da distribuição. DESCABE condenação ao 

pagamento de custas e honorários de sucumbência. Após o escoamento 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as devidas baixas. 

INTIME-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001357-27.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRITANIA ELETRONICOS S.A. (AUTOR(A))

PHILCO ELETRONICOS SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA OAB - PR0022718A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001357-27.2019.8.11.0009. AUTOR(A): PHILCO 

ELETRONICOS SA, BRITANIA ELETRONICOS S.A. REU: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos. Cuida-se de ação 

monitória tendo como partes as em epígrafe. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora peticionou requerendo a desistência da 

ação (ID. 25820720). É o que merece registro. DECIDO. A desistência da 

ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma expressa de sua 

posição processual. Em regra, não depende do consentimento do réu para 

que seja homologada. A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, 

segundo o qual, oferecida a contestação, a parte autora não poderá, sem 

o consentimento da parte requerida, desistir da ação. Perlustrando os 

autos, verifica-se que não houve contestação pela parte ré, razão pela 

qual é prescindível o seu consentimento para fins de homologação da 

desistência. Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da 

desistência da ação nos moldes pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito. Descabe condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Custas pela parte 

autora, nos termos do art. 90, caput, do CPC, observado, se for o caso, a 

suspensão de exigibilidade disposta no § 3º do art. 98 do CPC. Transitado 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas e baixas de praxe. 

INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, data da assinatura eletrônica. (assinatura 

eletrônica) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000997-92.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MATHIAS DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000997-92.2019.8.11.0009. AUTOR(A): CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REU: FRANCISCO MATHIAS DE 

SOUZA Vistos. Cuida-se de ação monitória tendo como partes as em 

epígrafe. Após breve trâmite processual, intimada para pagar as custas 

processuais, ato necessário ao devido prosseguimento do feito (id. 

20773535), a parte autora quedou-se inerte (id. 22866266). Em seguida, o 

Juízo indeferiu a inicial, extinguindo a ação sem resolução do mérito. Em 

manifestação ao id. 24434980, a parte autora juntou comprovante de 

pagamento e arguiu que a intimação para pagar as custas não respeitou 

os trâmites legais, isto porque não esgotados os meios necessários para 

a devida intimação, já que ainda caberia a intimação por meio de carta. 

Vieram os autos conclusos para deliberações. É o que merece registro. 

DECIDO. Em que pese a irresignação da parte autora, há de ser mantida a 

sentença de id. 22868727. Destarte, a legislação não exige a prévia 

intimação por carta, como arguido pela parte autora. Em verdade, o Código 

de Processo Civil estabelece, em seu art. 290, que “será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias.” Foi o que aconteceu. Destarte, devidamente intimada, na pessoa de 

seu procurador constituído, para recolher as custas iniciais – inclusive 

num prazo mais generoso que o previsto em lei (30 dias) –, a parte autora 

quedou-se inerte, sendo hígida, portanto, a sentença que extinguiu o feito. 

Não ocioso destacar que não é possível que um magistrado da mesma 

instância revise a sentença prolatada por seu par, a não ser nos casos 

expressamente previstos em lei (em que se admite a retratação). Nesta 

senda, se a parte discorda da decisão, cumpre-lhe questioná-la na via 

recursal adequada. Ante o exposto, MANTENHO a sentença vergastada. 

CUMPRA-SE integralmente a sentença de id. 22868727. EXPEÇA-SE o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000180-28.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA RAMOS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA OAB - MT22201-O (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO OAB - MT14511-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13411-O (ADVOGADO(A))

TAMIRIS CRUZ POIT OAB - MT14659-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

LEONARDO BOAVENTURA ZICA OAB - MT13754-B (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000180-28.2019.8.11.0009. REQUERENTE: ANA 

LUCIA RAMOS DE MELO REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem 

prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo 

único, do CPC). Consigna-se que o pedido de produção de provas 

formulado de maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, 

contestação, impugnação à contestação etc) não serão considerados, 

pois não condizentes com o momento processual. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001367-71.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 364 de 691



IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA (EXEQUENTE)

TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO NICOLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU OAB - MT12390/O 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001367-71.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: OSCAR 

NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA, TEMISTOCLES 

NUNES DA SILVA SOBRINHO EXECUTADO: ALESSANDRO NICOLI Vistos. 

SUSPENDA-SE o curso do presente feito executório, como determinado 

pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

partes. Com o julgamento do conflito de competência nº. 

1018553-37.2019.811.0000 e do agravo de instrumento nº. 

1018657-29.2019.811.0000, tornem os autos conclusos para 

deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001441-28.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO FLAVIO ALVES DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA VIANA ROCATTO (EXECUTADO)

VALDIR ROCATTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001441-28.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: DUILIO 

FLAVIO ALVES DE ALENCAR EXECUTADO: ANTONIA VIANA ROCATTO, 

VALDIR ROCATTO Vistos etc. Como é cediço, a Carta Magna só permite o 

acesso gratuito à Justiça aos necessitados desde que comprovem a 

insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV, da CF). Embora possa ser 

concedido, em princípio, mediante mera afirmação de miserabilidade (art. 

99, § 3º, do CPC), não se impõe que o pedido seja obrigatoriamente aceito, 

podendo o magistrado indeferir o benefício “se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade" (§ 2º do referido dispositivo legal). In casu, os 

elementos dos autos revelam suficiência econômica por parte do autor, 

haja vista o dispêndio financeiro noticiado no feito e o fato do autor ser, 

conforme sua própria qualificação, “escriturário bancário”. Assim, na 

forma do art. 99, § 2º, do CPC, faculto à parte autora comprovar, no prazo 

de cinco (5) dias, o estado de hipossuficiência alegado, juntando aos 

autos documentos que comprovem a insuficiência econômica (cópias dos 

três últimos holerites e extratos de suas contas corrente e poupança), ou 

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

sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do 

processo. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000476-50.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PIRES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000476-50.2019.8.11.0009. AUTOR(A): NILSON 

PIRES CORREA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO, BANCO DAYCOVAL 

S/A Vistos etc. Como é cediço, a Carta Magna só permite o acesso 

gratuito à Justiça aos necessitados desde que comprovem a insuficiência 

de recursos (art. 5º, inc. LXXIV, da CF). Na espécie, em que pese os 

argumentos aduzidos pela parte autora, não há nos autos elementos aptos 

a demonstrar a necessidade alegada, tanto pela prova dos seus 

rendimentos, conforme holerites juntados, quanto pela natureza da 

presente ação, a demonstrar que o autor não é pessoa desprovida de 

recursos financeiros, tal como tenta fazer crer. Desse modo, embora a lei 

não reclame pobreza extrema ou estado de penúria para a concessão dos 

benefícios da gratuidade judiciária, o fato é que no presente caso não foi 

comprovada ausência de recursos para suportar os encargos da lide. 

Assim, não há, por ora, elementos suficientes a fundamentar a concessão 

do benefício pleiteado pelo autor, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para 

recolher as custas e taxas processuais, no prazo de quinze (15) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 257 do CPC. 

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000164-74.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEISSER MACHADO DA SILVA NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIANE MIRANDA CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANNY CRISTINA RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IPIRAGIBE MACHADO DA SILVA NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000164-74.2019.8.11.0009. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: NEISSER MACHADO DA SILVA NETO, MARIANE MIRANDA 

CAMPOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IPIRAGIBE MACHADO DA SILVA 

NETO, RAIANNY CRISTINA RIBEIRO Vistos. Cuida-se de ação de 

“embargos de terceiro com pedido de liminar” tendo como partes as em 

epígrafe. Entre um ato e outro, as partes peticionaram desistindo da ação, 

requerendo a extinção do feito. É o que merece registro. DECIDO. A 

desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada. A exceção se encontra 

no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, oferecida a contestação, o 

autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. 

Perlustrando os autos, verifica-se que houve contestação pela parte ré, 

todavia, consta nos autos o seu consentimento para fins de homologação 

da desistência, eis que o pedido de extinção é assinado de maneira 

conjunta pelas partes. Nesta senda, não há óbice legal para a 

homologação da desistência da ação nos moldes pleiteados. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito. Honorários advocatícios 

na forma convencionada. Custas pelos autores, nos termos do art. 90, 

caput, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

cautelas e baixas de praxe. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001032-86.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ORGANISTA DIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001032-86.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: 
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MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: ANA ORGANISTA DIM Vistos. Ante 

as informações prestadas pelo(a) Oficial(a) de Justiça, defiro o pleito do 

da parte exequente para expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais do Município de Colíder. Oficie-se o Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Colíder para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe quanto a existência de certidão de óbito 

em nome de ANA ORGANISTA DIM, CPF: 581.598.511-20. Com a juntada 

da referida certidão ou caso haja resposta negativa, dê-se vista dos autos 

a parte exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar, bem como requerer o que entender de direito. Após, 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, data da assinatura 

eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002075-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA LIMA BERNARDO (EXEQUENTE)

DANUSA BAGGIO (EXEQUENTE)

PAULO HENRIQUE BERNARDO ZIDOI FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (EXECUTADO)

RENATO MOTT GALVAO DE ARRUDA (EXECUTADO)

FERNANDO MOTT GALVAO DE ARRUDA (EXECUTADO)

PEDRO SERGIO BARRIENTOS (EXECUTADO)

JOAO DENILSON FABRICIO (EXECUTADO)

EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002075-58.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: PAULO 

HENRIQUE BERNARDO ZIDOI FERREIRA, DANUSA BAGGIO, ANDREIA 

PEREIRA LIMA BERNARDO EXECUTADO: JOAO DENILSON FABRICIO, 

FERNANDO MOTT GALVAO DE ARRUDA, RENATO MOTT GALVAO DE 

ARRUDA, EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO, PEDRO SERGIO 

BARRIENTOS, MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Vistos. INTIME-SE o 

causídico subscritor da manifestação de id. 2613477 para que, no prazo 

de cinco (5) dias, esclareça a pertinência da juntada da referida 

manifestação nestes autos. Isto porque a presente execução encontra-se 

suspensa por força de efeito suspensivo concedido nos autos de 

embargos à execução n. 1000345-75.2019.811.0009, e, ao que tudo 

indica, a petição de id. 2613477 faz menção a discussões que ocorrem 

dentro daqueles autos, sendo que lá, portanto, deveria ter sido juntada. 

Após, à conclusão para deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55837 Nr: 339-66.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO MACHADO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso III, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Estabelecida a condenação ao pagamento de custas, despesas judiciais 

e honorários advocatícios na decisão da impugnação ou dos embargos à 

execução, efetuado o depósito voluntário da obrigação pela parte 

executada sem outras providências necessárias, deixo de estabelecer 

condenação remanescente daquelas verbas.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

 Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Deixo de intimar a parte executada para apresentar impugnação ou 

recurso em razão da revogação do Provimento n.° 68 do CNJ.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001278-19.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FISCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para, caso queira, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000554-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TIBURSKI SALVADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000554-78.2018.8.11.0009. AUTOR(A): IRENE 

TIBURSKI SALVADOR RÉU: INSS Vistos, etc. Trata-se de “Embargos de 

Declaração” opostos pela parte requerente em face da sentença proferida 

ao ID 14169809. Sustentou a embargante em omissão na sentença, 

consubstanciada na inexistência de decisão acerca do fato de que a 

embargante fez o requerimento administrativo até noventa dias da data do 

óbito (ID: 12410128), razão pela qual pleiteia no petitório inicial a pensão 

por morte a partir do falecimento de seu companheiro (17/11/2017), e não 

do requerimento administrativo. É, em síntese, o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. 1 - Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022 do CPC 

permite a promoção dos embargos declaratórios contra qualquer decisão 

judicial para às hipóteses previstas em seus incisos seguintes. Vejamos: 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. (Grifos meus) Portanto, 

os embargos de declaração se prestam para integrar ou aclarar as 

decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos 

omissos, obscuros, contraditórios ou, para corrigir erro material. Caso não 

existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que 

interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados 

para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para 

tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Ademais, vale ressaltar 

que o Julgador não está obrigado a responder a todas as alegações da 

parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua 

decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por ela, 

tampouco responder, um a um, a todos os seus argumentos. Assim, após 

análise dos autos, verifico que não há na decisão objurgada a alegada 

omissão para promoção dos embargos de declaração, mas sim 

contradição entre o fundamento acerca da data de início do benefício e o 

que foi fixado. Isso porque, o julgado colacionado na r. sentença como 

argumentação para externar o entendimento deste juízo, não deixa dúvida 
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de que “termo inicial do benefício, devido a partir da data do requerimento 

na via administrativa (15/12/2017)” contudo, fundamenta que “foi requerido 

dentro do prazo do artigo 74, inc. II da lei 8.213/1991”, ou seja, deveria ter 

sido fixado em 17/11/2017. Logo, apesar de não se tratar de omissão, o 

vício apontado é existente em virtude da data fixada como início do 

benefício estar contraditória, sendo, portanto, seu reconhecimento medida 

que se impõe. Isto posto, conheço dos embargos, acolhendo-o, para 

reconhecendo a existência de contradição na r. sentença de ID 14169809, 

DETERMINAR que: Onde se lê: “(...)a partir da data do requerimento na via 

administrativa (15/12/2017) (...)” Leia-se: “(...) a partir da data do óbito do 

instituidor do benefício (17/11/2017) (...)” 2 – Ademais, em atenção ao 

ofício (ID 16359426) oriundo da Agência da Previdência Social/Sinop-MT, 

que informa que o benefício concedido a parte ainda não foi implantado 

devido a falta de informação quanto ao tempo de união estável 

reconhecido pelo juízo com data de início e fim. Destaca-se que este juízo 

ao prolatar a sentença constou: "No caso dos autos, verifico que houve a 

efetiva comprovação do alegado por parte da autora quanto à união 

estável, juntando início de prova documental, quais sejam, as certidões de 

matrimônio religioso e escritura pública de declaração (ID 12410132 e ID 

12410136), corroborada pelas seguras informações prestadas pelas 

testemunhas, dando conta de que a convivência entre o de cujus e a 

autora era sob o mesmo teto, como se casados fossem, fato este que 

demonstra a existência de união estável.". Desta feita, caso a parte 

entenda necessário a indicação da data de início e fim da união estável, 

poderá obtê-los mediante interposição do recurso adequado para que 

passe a constar na r. sentença. Outrossim, impende salientar que, o fato 

de a sentença deste juízo não se estruturar da forma como pretende a 

sobredita Agência Previdenciária, não é fundamento para que descumpra 

uma Ordem Judicial de implantação do benefício, como vem ocorrendo 

diariamente em outras decisões. Portanto, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – 

Agência da Previdência Social de Atendimento à Demandas Judiciais, 

encaminhando-se cópia dos documentos colacionados aos IDs 12410156, 

12410194 e 12410076, para que proceda com a implantação do benefício 

concedido à parte autora, ou, comprove nos autos que assim já tenha 

feito, no prazo de 05 dias, sob pena de incurso em crime de improbidade 

administrativa, além de possível responsabilização cível, Sintetizo os 

dados necessários para implantação do benefício: Número do CPF: 

483.698.021-68 Nome da Mãe: Helena Tiburski. Nome do(a) dependente: 

Irene Tiburski Salvador. Endereço do segurado: Sítio São José, 

Comunidade Novo Belém, Gleba Novo México. Benefício concedido: 

Pensão por morte. DIB: 17/11/2017 – data do óbito do segurado. 3 – Por 

fim, cumpra-se o remanescente da r. sentença de ID 14169809. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colider/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000256-52.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. J. D. R. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER 2ª VARA DE COLÍDER AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO 

BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 JUSTIÇA GRATUITA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GISELDA 

REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO n. 

1000256-52.2019.8.11.0009 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]

->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: VALMIR RUFINO DE SOUZA 

Endereço: luis armezindo cardozo, 730, jardim alegre, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000, telefone n.º (66) 9 9652-6780. POLO PASSIVO: Nome: 

RENATA DE JESUS DA ROSA Endereço: Rua das Margaridas,, 750,, leste,, 

Celidio Marques, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000, , telefone (66) 

99679-8765. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA E 

DA PARTE REQUERIDA, do inteiro teor da sentença de id. 27966830, 

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. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. COLÍDER, 29 de 

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

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000734-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FELIX DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000734-31.2017.8.11.0009. AUTOR(A): 

RAIMUNDO FELIX DA ROCHA. RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL. Vistos, etc. Tendo em vista que houve o julgamento dos 

Recursos Especiais n. 1.674.221/SP e n. 1.788.404/PR, visando dar 

regular andamento ao feito, CUMPRA-SE as determinações 

remanescentes da r. sentença de ID. 14803473, em especial aos itens “5 a 

9”, intimando as partes, para, querendo, manifestarem pelo que 

entenderem 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: 1001228-56.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA CONCEICAO MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, a fim de se manifestar pelo que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002030-20.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002030-20.2019.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

JOHN DEERE S.A. REQUERIDO: NIVALDO PEREIRA LIMA Vistos etc. 

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos pela parte autora em face 

da r. decisão proferida ao Id. n° 26454358. Alega o autor que, ao proferir a 

r. decisão nos autos, determinando a emenda da inicial a fim de que se 

comprove a mora da parte devedora, este Juízo incorreu em contradição, 

pois, “considerando a informação da notificação de MUDOU-SE, 

atualmente já é possível ser caracterizada a mora da parte requerida, vez 

que a instituição bancária agiu de boa-fé ao enviar a notificação para o 

endereço constante do contrato firmado entre as partes”. É, em síntese, o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do 

artigo 1.022, inciso I e II, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem 

como suprir omissão de ponto ou questão existente em qualquer decisão 

judicial. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 

Compulsando os autos verifico que não há na decisão objurgada nenhuma 

das hipóteses autorizadoras para promoção dos embargos de declaração, 

ou seja, inexiste contradição ou qualquer outro vício delineado no artigo 

1.022, do NCPC. A questão envolve erro ou acerto do Juízo sobre a 

apreciação do pedido, o que reclama outra espécie de recurso para o seu 

desenrolar. A respeito da decisão embargada, insta salientar os seguintes 

julgados: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA NÃO VERIFICADA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR, 

SENDO QUE O AR FOI DEVOLVIDO SEM QUALQUER RECEBIMENTO, COM 

A RESSALVA DE QUE O DESTINATÁRIO "MUDOU-SE". 

CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE. INCUMBÊNCIA DO BANCO DE 

REALIZAR A NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR MEIO DE EDITAL, PARA, 

POSTERIORMENTE, EFETUAR O PROTESTO DA DÍVIDA. ART. 15, DA LEI 

Nº 9.492/1997. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE ATESTE QUE O 

DEVEDOR FOI INTIMADO VIA EDITAL. FORMALIDADE NÃO CUMPRIDA 

PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação nº 

0723796-86.2016.8.02.0001, 2ª Câmara Cível do TJAL, Rel. Elisabeth 

Carvalho Nascimento. j. 04.04.2018). APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO LEI 911/69. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITO INDISPENSÁVEL À 

PROPOSITURA DA AÇÃO. MORA. LEI Nº 13.043/2014. FORMALIDADE 

DESNECESSÁRIA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. 

MOTIVO: "MUDOU-SE". NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. MORA NÃO 

COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

credor tem o direito de reaver o bem objeto de alienação fiduciária, caso 

reste caracterizada a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 

911/69; 2. O Decreto-Lei nº 911/1969, que estabelece as normas sobre o 

processo e julgamento dos casos envolvendo alienação fiduciária sobre 

bens móveis, tendo como parte instituição financeira, fora alterado pela Lei 

nº 13.043/2014, diploma legal que disciplinou, principalmente, a questão da 

notificação do devedor para efeito de constituí-lo em mora, em 

consonância ao disposto na súmula 72 do colendo Superior Tribunal de 

Justiça; 3. É válida a constituição em mora quando comprovada a entrega 

da notificação por carta registrada com aviso de recebimento no endereço 

informado pelo consumidor, não se exigindo que a assinatura constante 

do referido aviso seja a do próprio destinatário; 5. Na esteira do 

entendimento das Cortes Superiores, o prequestionamento explícito é 

dispensável, bastando que a matéria dos autos seja satisfatoriamente 

apreciada. (Apelação nº 0613674-78.2018.8.04.0001, 1ª Câmara Cível do 

TJAM, Rel. Joana dos Santos Meirelles. j. 21.01.2019, Publ. 23.01.2019). 

Com efeito, Rodrigo Mazzei[1] salienta que “haverá contradição quando 

dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, 

uma capaz de superar a outra”. Ademais, “também não se cogita 

contradição da decisão com que foi aferido no exame de conteúdo 

probatório dos autos, pois, na hipótese, está se permitindo critério de 

valoração probante, e não de antagonismo no conteúdo decisório – 

situação que se encarta em análise de eventual error in judicando, 

possibilidade não albergada pelos embargos de declaração“ (STJ, Resp 

1099820/SP, 3ª T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 03.03.2011, DJe 

17.03.2011). Ressalto, outrossim, que qualquer irresignação do 

interessado em relação à decisão prolatada deve ser objeto de recurso 

cabível na espécie, uma vez que a via ora eleita não se mostra adequada 

para tanto. Ante o exposto, RECEBO, todavia, REJEITO ‘in tontum’, os 

embargos declaratórios apresentados. 2 – Cumpra-se integralmente a r. 

decisão de Id. n° 26454358. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito [1] Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil, São 

Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 2273.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001689-91.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE SOUSA LIMA (REU)

RAFAEL EURIPEDES POLTRONIERI RODRIGUES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001689-91.2019.8.11.0009. AUTOR(A): HDI 

SEGUROS S.A. REU: RAFAEL EURIPEDES POLTRONIERI RODRIGUES, 

ADRIANO DE SOUSA LIMA Vistos etc. Trata-se de “ação regressiva de 

ressarcimento decorrente de acidente de trânsito” ajuizada por HDI 

SEGUROS S/A, em face de RAFAEL EURIPEDES POLTRONIERI 

RODRIGUES e ADRIANO DE SOUZA LIMA, todos devidamente qualificados 

nos autos. Recebida a inicial ao ID 25789306. Em seguida, a parte autora 

colacionou acordo formulado entre as partes, pugnando por sua 

homologação (ID 27237528) Após, a parte autora manifestou ao ID 

27705098, informando que a parte requerida cumpriu o acordo. É a síntese 

do necessário. DECIDO. Como se vê ao ID 27237528, as partes transigiram 

quanto objeto da ação, para fins de solução da lide, de modo que sua 

homologação é medida que se impõe. É bem verdade que o Código de 

Processo Civil é expresso ao afirmar que a parte será representada em 

juízo por advogado legalmente habilitado (art. 105). Contudo, para atos 

materiais, tais como a transação, tal exigência pode ser abrandada, 

máxime em razão do reconhecimento das assinaturas dos acordantes e a 

petição ter sido subscrita por advogado do autor, o qual ostenta 

capacidade postulatória de comunicar a transação ao juízo. Portanto, no 

caso específico dos autos, afasta a necessidade de regularização da 

representação processual da parte demandada, podendo-se homologar a 

transação livremente pactuada. Nessa linha, confira-se o precedente: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE QUOTAS CONDOMINIAIS E 

DE TAXAS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. ERRO MATERIAL. 

CORREÇÃO DE OFÍCIO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE 

DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. SENTENÇA CASSADA. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO DA PARTE. 

ACORDO HOMOLOGADO, NOS MOLDES DO ARTIGO 515, § 3º, DO CPC. 

1. O equívoco na indicação das partes constante da sentença configura 

erro material passível de correção, conforme artigo 463, inciso I, do CPC. 

2. Uma vez observados os requisitos de validade e ausente qualquer vício 

de vontade, é possível a homologação do acordo celebrado sobre direito 

patrimonial que, por estar na esfera de disponibilidade das partes, 

independe da presença de advogado (precedentes). 3. Mesmo diante da 

ausência de citação e da falta de poderes especiais do advogado para 

receber citação, o comparecimento voluntário da parte aos autos, por meio 

do oferecimento das contrarrazões, supre a falta daquele ato (CPC, artigo 

214, § 1º), inexistindo óbice à aplicação do artigo 515, § 3º, do CPC, que 

autoriza o julgamento da demanda pelo Tribunal ad quem se se tratar de 

matéria eminentemente de direito e a causa estiver em condições de 

imediato julgamento (causa madura). 4. Recurso conhecido e provido para 

cassar a r. sentença, homologar o acordo entabulado entre as partes e 

extinguir o processo, comresolução de mérito, conforme artigos 515, § 3º, 

e 269, inciso III, ambos do CPC. (Acórdão n.634022, 20120110643746APC, 

Relator: ANA CANTARINO, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

08/11/2012, Publicado no DJE: 19/11/2012. Pág.: 136). – Grifos meus. 
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Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível devida é a homologação por ato 

judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO 

EXTRAJUDICIAL de ID. 27237528, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta sentença, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, ”b”, do Novo Código de Processo Civil. Condeno 

as partes às despesas processuais, igualmente, nos termos do parágrafo 

2º, art. 90 do CPC, dispensando-os do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. Após com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000826-09.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MIGUEL ROSSI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR ADVOGADOS (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000826-09.2017.8.11.0009. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: LUIZ MIGUEL ROSSI Vistos, etc. Trata-se de “Embargos de 

Declaração” (Id. 20979075) opostos pelo requerido em face da r. sentença 

proferida ao Id. 20497116. Alega o autor que, ocorreu equívoco na r. 

sentença que declarou rescindido o contrato entre as partes, vez que 

poderá causar prejuízo ao requerente em caso de necessidade de 

execução de saldo remanescente. É, em síntese, o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I e II, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir 

omissão de ponto ou questão existente em qualquer decisão judicial. 

Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Em contrapartida, 

compulsando os autos verifico que há contradição na r. sentença 

objurgada, demonstrando o vício delineado no inciso I, do artigo 1.022, do 

NCPC. Isso porque, quando da prolação da sentença, não houve 

fundamentação acerca da rescisão do contrato, contudo, na parte 

dispositiva, houve a declaração da rescisão do contrato fiduciário. Isto 

posto, conheço dos embargos, acolhendo-o, razão pela qual determino 

que onde se lê: “[...] Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o 

mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o 

contrato e consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse do bem 

móvel, ao qual torno definitiva a decisão liminar (ID 7976501), 

facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º, do 

Decreto-Lei acima citado. [...]” LEIA-SE: “[...] Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e 

em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, 

consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel, ao qual 

torno definitiva a decisão liminar (ID 7976501), facultando-lhe a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º, do Decreto-Lei acima citado. [...]” 

Destarte, cumpra-se as determinações remanescentes da r. sentença de 

Id. n° 20497116. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001284-55.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. T. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. T. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001284-55.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

APARECIDA MARTINS DE TORO GASI REQUERIDO: OSCAR DE TORO 

GASE Vistos etc. Trata-se de ação de divórcio com partilha de bens, 

ajuizada por Aparecida Martins de Toro Gasi, em face de Oscar de Toro 

Gasi, ambos devidamente qualificados na exordial. Após um ato e outro, 

designada audiência de conciliação, as partes formularam acordo, 

pugnando por sua homologação (ID 25950820). É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando aos autos, no que tange ao pleito de 

decretação de divórcio do casal, cumpre gizar que a questão se submete 

à ordem jurídico-constitucional, incluída a partir da Emenda Constitucional 

nº 66, promulgada em de 13 de julho de 2010, que alterou a redação do 

artigo 226, § 6º, da CF, que diz: § 6º O casamento civil pode ser dissolvido 

pelo divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010) 

Ressalta-se que a Emenda Constitucional nº 66 limitou-se a admitir a 

possibilidade de concessão de divórcio direto para dissolver o casamento, 

afastando a exigência, da prévia separação judicial e do requisito temporal 

de separação fática, para o divórcio. Nesse viés, não restou qualquer 

ponto controverso na presente lide, vez que as partes entabularam 

acordo acerca do divórcio e da partilha de bens. Destarte, tenho por bem 

HOMOLOGAR o acordo mencionado, referente ao divórcio e partilha de 

bens, por se tratar de direito plenamente disponível e pela manifestação de 

vontade de partes capazes exaradas conjuntamente. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO L colacionado ao Id. n° 25950822 

para que produza seus efeitos legais, razão pela qual, DECRETO o 

DIVÓRCIO do casal Aparecida Martins de Toro Gasi e Oscar de Toro Gasi, 

e DETERMINO que a requerente volte a grafar seu nome como de 

SOLTEIRA, a saber: Aparecida Martins Rodrigues. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, EXPEÇA-SE Mandado 

de Averbação da presente decisão, devendo o mandado ser 

encaminhado, via ofício, ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das 

Pessoas Naturais competente, para que proceda às averbações e 

retificação necessárias. EXPEÇA-SE o competente formal de partilha. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, uma 

vez que é beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88400 Nr: 1628-29.2014.811.0009

 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: TEREZINHA ARAUJO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO VIEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAMÃO VIEIRA MARQUES, Cpf: 

02762730104, Rg: 89.719, Filiação: Cantalacia Correia Marques e Antonio 

Vieira Marques, brasileiro(a), casado(a), do comércio. 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.
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 Despacho/Decisão: Vistos etc.I)- RECEBO a inicial em todos os seus 

termos.II)- OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição a 

que pertence a área, solicitando informações sobre o nome da pessoa em 

que esteja registrado o imóvel referido na inicial, no prazo de dez (10) 

dias.III)- Após, CITE-SE conforme requerido, proprietários e cônjuges, se 

casados forem, devendo constar no mandado que o prazo para 

responder aos termos da presente ação é de quinze (15) dias e que, não 

contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial. IV)- CITEM-SE os confinantes do imóvel 

usucapiendo e seus cônjuges, se casados forem e, por edital, com prazo 

de trinta (30) dias, os réus incertos e desconhecidos, bem como terceiros 

interessados, na forma do artigo 942 e 232, inciso IV, ambos do Código de 

Processo Civil. V)- NOTIFIQUEM-SE, via postal, com aviso de recebimento, 

os representantes da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, 

encaminhando-se a cada um dos referidos entes cópias da inicial e dos 

documentos que a instruiu.VI)- CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.AS PROVIDENCIAS.

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, Meiriele de Oliveira Lima 

, digitei.

Colíder, 24 de janeiro de 2020

Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80596 Nr: 1588-18.2012.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA DE OLIVEIRA PRETO

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº:1588-18.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 80596.

Vistos, etc.

1 – Ante a certidão de fl. 84 e, também pelo fato de ora constar no 

contrato juntado às fls. 13/14 assinatura de Marta de Oliveira Almeida e, 

ora Marta de Oliveira Preto como emitente, o que também ocorreu em 

diversas manifestações, INTIME-SE a parte autora para manifestar o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2 – Apresentada manifestação indicando o nome adequado, proceda-se a 

secretaria com o cumprimento da r. decisão de fl. 79/80. Caso contrário, 

façam-me os autos conclusos.

Às providencias.

Colíder/MT, 22 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18702 Nr: 1061-18.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODOLFO NOVAES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PONTES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RODOLFO NOVAES COSTA 

- OAB:7436/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para querendo manifeste-se 

sobre os documentos juntado às fls 136/137.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 36853 Nr: 3472-29.2005.811.0009

 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: C. A. CASALEGNO & CIA LTDA - ME, CLÁUDIO 

ANTONIO CASALEGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA, AQUINO & CIA LTDA, MARIA 

FRANCISCA LIMA THOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, 

Luciana Carla Pirani Nasimento - OAB:MT/6.578

 Autos n. 3472-29.2005.811.0009

Código Apolo n. 36853

Vistos, etc.

Cuida-se de ação de prestação de contas proposta por C.A. Casalegno e 

Cia. Ltda., em face de Lima, Aquino e Cia. Ltda., ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, à fl. 175, os litigantes noticiaram composição na via 

extrajudicial, requerendo o arquivamento do feito nos termos do art. 485, 

inc. VIII, do CPC.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência, 

conforme dispõe §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC.

No caso dos autos, a parte adversária anuiu ao pleito de desistência, 

conforme se observo no petitório de fl. 175, assinado em conjunto pelas 

partes.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto C.A. 

Casalegno e Cia. Ltda., em face de Lima, Aquino e Cia. Ltda., SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil.

 Observando as disposições do petitório de fl. 175, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais 

remanescentes.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Tendo em vista que a expert sequer chegou a iniciar os trabalhos 

periciais, não há que se falar em pagamento dos respectivos honorários 

outrora arbitrados, razão pela qual, determino a devolução/restituição dos 

valores depositados à fl. 85. Assim, intime-se a parte depositante para 

informar dados bancários destinados a seu levantamento.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Colíder/MT, 27 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.: 3085 Nr: 4-38.1997.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

FACCIO, PLINIO IVO FACCIO FILHO, VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 Autos n.: 4-38.1997.811.0009.

Código Apolo nº: 3085.

Vistos, etc.

Defiro os petitórios de fls. 221 e 224, portanto:

 1 - CITE-SE o Espólio de Vicente Gonçalves de Oliveira Junior, na pessoa 

de sua companheira Solange Maria Salete Rauber, através do endereço 

fornecido pelo requerente.
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2 – Proceda a Secretaria com a devida retificação da capa dos autos.

3 – EXPEÇA-SE a competente certidão de registro de penhora, conforme 

preceitua o art. 828 do CPC.

Às providências.

Colíder, 24 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.: 92737 Nr: 1140-40.2015.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADC, MAC, ROSINETE ALVES DO AMARAL 

CARVALHO, MAC, LDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 Processo nº: 1140-40.2015.811.0009

Código nº: 92737

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista a não oposição do executado quanto ao montante 

bloqueado em sua conta bancária, conforme observa-se na manifestação 

de fl. 68, onde inclusive afirma ter realizado o depósito do valor 

remanescente devido, DETERMINO:

I – Proceda-se a secretaria com a devida vinculação dos valores à Conta 

Única do TJMT.

II – Após, EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores, 

em favor do exequente, observando os dados bancários de sua 

titularidade, indicados na exordial às fls. 04-05.

 2 – Após, ABRA-SE vistas à Defensoria Pública e, posteriormente ao 

Ministério Público.

Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

Às providências.

Colíder/MT, 24 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 116090 Nr: 224-64.2019.811.0009

 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): ILAEL MACEDO DA SILVA, EDUARDO 

ADRIANO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 224-64.2019.811.0009 – Código nº. 116090

Decisão

Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 175 e considerando que a moto apreendida fora 

utilizada para prática de crime DETERMINO a perda em favor da União. 

Desta feita, tendo em vista que a moto ainda se encontra acautelada na 

Delegacia de Polícia (fl. 176), OFICIE-SE o mencionado órgão para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, tome as providências cabíveis junto à diretoria 

do foro em relação à perda ora decretada.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 80155 Nr: 1114-47.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI DOIMO DIAS, JOÃO CARLOS DA SILVA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - 

OAB:17820/MT, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 Autos nº. 1114-47.2012.811.0009 – Código nº. 80155

Despacho

Vistos, etc.

Diante do certificado à fl. 624, OFICIE-SE novamente à Diretoria do Fórum 

para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, esclareça, mediante 

comprovação documental, a que autos se refere a motocicleta Honda CG, 

125 Today, cor preta, placa JXZ-3020 descrita no item 10 da relação de 

fls. 625, visto que o referido veículo não faz parte da relação de bens do 

termo de apreensão de fl. 30 nem mesmo do ofício de fl. 83 que contem os 

objetos encaminhados pela delegacia ao Juízo.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 81472 Nr: 2554-78.2012.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENI MATIAS GOMES, RAFAELA RODRIGUES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Ante todo o exposto, REJEITO as preliminares arguidas pela Defensoria 

Pública (fls. 160/163 e 166/169) e inexistindo qualquer das hipóteses 

elencadas no artigo 395 do Código de Processo Penal, RECEBO a 

denúncia em todos os seus termos, devendo as acusadas serem 

CITADAS e INTIMADAS para a audiência de instrução e julgamento que 

designo para o dia 16 de junho de 2020, às 13h30. Por conseguinte: a) 

INTIMEM-SE as tes temunhas ar ro ladas pe las  par tes , 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso; b) EXPEÇA-SE Carta Precatória para o interrogatório da ré Ereni 

(atualmente presa nos autos da execução penal nº 

550-91.2011.8.11.0045), bem como para a oitiva das testemunhas 

Rosicler, Alessandra, Aline, e Edicleia, esta somente se não for 

encontrada no endereço pertencente a esta comarca; c) NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público e a Defesa; d) Em relação aos requerimentos formulados 

pelo Ministério Público na cota, INDEFIRO apenas o pedido do item “a”, vez 

que o referido órgão dispõe de meios próprios para tais requisições e não 

comprovou a impossibilidade de fazê-las, o que faço com fundamento no 

artigo 129, da CF/88, artigo 26 da Lei 8.625/93 e do artigo 1.373, inciso II 

da CNGC/MT; e) Conforme exige o artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, 

determino a comunicação do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e, sendo o caso, a delegacia de policia de onde 

se originou o inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC); Às providências. 

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Colíder/MT, 27 de janeiro de 2020. 

Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-16.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO ROCHA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000185-16.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:EVERALDO 

ROCHA DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON FRANCISCO 

DONINI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 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: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 29 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: 1000186-98.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE BOIATTI CAVEQUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE SOUZA SILVEIRA (REQUERIDO)

MARIO BENARDELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000186-98.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:ALAIDE BOIATTI 

CAVEQUIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON FRANCISCO 

DONINI POLO PASSIVO: DIEGO DE SOUZA SILVEIRA 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: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 

CUIABÁ, 29 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: 1001072-34.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(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. 1001072-34.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Seguro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: HELENA FERREIRA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: Nome: ACE SEGURADORA S.A. 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) 

r e q u e r i d a ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id. 

28460089, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001396-24.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO OAB - MT23761/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(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. 1001396-24.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: HILDA LOPES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: Nome: CAB 

COLIDER LTDA 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 )  p a r t e ( s )  r e q u e r i d a ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id. 

28497862, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001469-93.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

CVC SORRISO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-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. 1001469-93.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo, Turismo, Indenização por 

Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: JESSIKA DE SOUZA SANTOS POLO PASSIVO: Nome: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Nome: CVC SORRISO 

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) 

p a r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões aos Recursos 

Inominados IDs. 28002417 e 28002407, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-63.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER AGUSTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1000113-63.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VAGNER AGUSTINHO DA 

SILVA POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. 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) requerida(s)/recorrida(s), através do(a) 
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Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id. 

28168766, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-53.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LISBOA MICHELETTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANGILYS CRISTINA VIEIRA DIAS MICHELETTI OAB - MT25927/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))

 

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. 1000825-53.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DIEGO LISBOA MICHELETTI - 

ME POLO PASSIVO: Nome: OI MÓVEL S/A 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 

i m p u l s i o n a r  e s t e s  a u t o s  I N T I M A N D O  a ( s )  p a r t e ( s ) 

r e q u e r e n t e ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id. 

28214546, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000539-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FILOSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(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. 1000539-12.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: FILOSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS NETO POLO 

PASSIVO: Nome: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA 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) 

r e q u e r e n t e ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id. 

28215632, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-29.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PEREIRA PACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (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))

 

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. 1001040-29.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALEX PEREIRA PACO POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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 )  pa r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id. 

28426752, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-29.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PEREIRA PACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (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))

 

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. 1001040-29.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALEX PEREIRA PACO POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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 )  p a r t e ( s )  r e q u e r i d a ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id. 

28340881, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO NICACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

LINDSAY CONCEICAO DE ANICEZIO PEREIRA 02241001147 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (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, 
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JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000569-47.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Bancários, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: PAULO ROBERTO NICACIO 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Nome: 

AYMORE Nome: LINDSAY CONCEICAO DE ANICEZIO PEREIRA 

02241001147 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)/procurador(a), 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 14:30, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-73.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE GODOY OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRECATO CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (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. 1001632-73.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Seguro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CECILIA DE GODOY OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: Nome: PRECATO CONSULTORIA E CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA - ME 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) requerida(s)/recorrida(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id. 

28456800, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-88.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE GODOY OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(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. 1001631-88.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Seguro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CECILIA DE GODOY OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: Nome: ACE SEGURADORA S.A. 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 

i m p u l s i o n a r  e s t e s  a u t o s  I N T I M A N D O  a ( s )  p a r t e ( s ) 

requerida(s)/recorrida(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id. 

28457455, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000278-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANDRA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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))

 

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. 1000278-47.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Valor da Execução / Cálculo / 

Atualização]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

ALIANDRA GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

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)/procurador(a), sobre a 

manifestação de ID 28101727, comprovante de pagamento de ID 28101725 

e seguintes, para, querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001961-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA IZIPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1001961-22.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANA PAULA IZIPATO POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 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)/procurador(a), sobre a manifestação de ID 28179372, 

comprovante de pagamento de ID 28179374 e seguintes, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-61.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 
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(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. 8010394-61.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO JOSE 

DE SOUZA POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

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)/procurador(a), sobre a 

manifestação e comprovante de pagamento de ID 27985629, para, 

querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001540-95.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE RAMOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1001540-95.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: NEIDE RAMOS PINHEIRO 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 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)/procurador(a), sobre a manifestação de ID 28024846, 

comprovante de pagamento de ID 28024847 e seguintes, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002299-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO OAB - SP248779 

(ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (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. 1002299-30.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JOAQUINA DE OLIVEIRA LEITE POLO PASSIVO: Nome: 

AZUL LINHAS AEREAS 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) ,  a t ravés do(a ) 

advogado(a)/procurador(a), sobre a manifestação de ID 28212834, 

comprovante de pagamento de ID 28212835 e seguintes, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - MT20949-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. 1001271-27.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: LEONILDO FERNANDES POLO PASSIVO: Nome: ALIANCA 

DO BRASIL SEGUROS S/A 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) ,  a t ravés do(a ) 

advogado(a)/procurador(a), sobre a manifestação de ID 27684408, 

comprovante de pagamento de ID 27684409 e seguintes, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001761-78.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA MOREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001761-78.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA ANTONIA MOREIRA 

MARTINS REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos. 

Chamo o feito à ordem para corrigir, de ofício, a inexatidão material da 

sentença retro, na autorização do art. 494, inciso I, do NCPC. É que a 

apontada decisão fixou o valor da indenização por danos morais de forma 

diversa na fundamentação e no dispositivo, a prevalecer o valor constante 

na fundamentação, qual seja, de R$ 2. 000,00 (dois mil reais). INTIME-SE. 

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE no que couber a decisão anterior, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002218-13.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

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. 1002218-13.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EUNICE DUARTE DE 

SOUZA POLO PASSIVO: Nome: PAULISTA - SERVICOS DE 

RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogada da parte requerente para comparecer à audiência redesignada, 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 13:15, acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010634-84.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CEREZOLI & SANTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO DA SILVA BRITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Sentença Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

Decido. É caso de extinção do processo. Explico. Sobreveio manifestação 

da parte autora pugnando pela desistência da ação (ID: 26873133). Assim, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e JULGO EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95) Às providências. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder/MT, 12 de dezembro de 2019. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RAFAEL CATALDI MANSUR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

NCB TELECOMUNICACOES - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (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 FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001671-07.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: 

Nome: CLEBER RAFAEL CATALDI MANSUR POLO PASSIVO: Nome: GIGA 

BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Nome: NCB 

TELECOMUNICACOES - EIRELI - EPP INTIMAÇÃO DO procurador do POLO 

ATIVO, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, para o 

dia 30/04/2019 Hora: 13:00 Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para a 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º, CPC). O não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002191-30.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES DE MORAES 04229531133 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE RIBEIRO VICENTE PEREIRA 50070149828 (REQUERIDO)

 

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 MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1002191-30.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[PERDAS E DANOS]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: ANDERSON 

LOPES DE MORAES POLO PASSIVO: Nome: FELIPE RIBEIRO VICENTE 

PEREIRA 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)/procurador(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 13:45, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002184-38.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANDRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

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 MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1002184-38.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, LIMINAR, PROVAS]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO ANDRE DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A 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) ,  a t ravés do(a ) 

advogado(a)/procurador(a), para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 

14:15, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 

para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002163-62.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

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 MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1002163-62.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]
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->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VERA LUCIA DA SILVA RAMOS POLO PASSIVO: Nome: EMBRATEL 

- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 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)/procurador(a), para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

11/02/2020 Hora: 14:15, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002202-59.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE DE SOUZA SILVA 50311212115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEYDE DAYANE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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. 1002202-59.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: MARIA GORETE 

DE SOUZA SILVA POLO PASSIVO: Nome: LEYDE DAYANE DE OLIVEIRA 

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)/procurador(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 15:00, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010009-21.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A A BONFIM & M A FRANCA LTDA - ME (EXEQUENTE)

AMAURI DE ALMEIDA BONFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(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. 8010009-21.2013.8.11.0009 ESPÉCIE: [Valor da 

Execução / Cálculo / Atualização]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: A A BONFIM & M A FRANCA LTDA - ME Nome: 

AMAURI DE ALMEIDA BONFIM POLO PASSIVO: Nome: NORTE SUL REAL 

DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA 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)/procurador(a), sobre a manifestação de ID 27581831, 

comprovante de pagamento de ID 27581832 e seguintes, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-22.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SUZETI TIBURCIO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 8010222-22.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Responsabilidade do Fornecedor, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARLI SUZETI TIBURCIO DE MORAIS POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO DAYCOVAL S/A 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) ,  a t ravés do(a ) 

advogado(a)/procurador(a), sobre a manifestação de ID 28349529, 

comprovante de pagamento de ID 28349531 e seguintes, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001844-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizado pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos para INTIMAR as partes, através dos advogados 

para ciência do retorno dos autos, para, querendo manifestar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000352-38.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MENDONCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizado pela Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos para INTIMAR as partes, através dos advogados 

para ciência do retorno dos autos, para, querendo manifestar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-08.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA LOURENCO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1000192-08.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:LUCIA 

LOURENCO CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIO 

LEME ANTONIO POLO PASSIVO: SOLIMOES TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/03/2020 Hora: 13:15 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 13/2020-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANTONIO CARLOS PEREIRA DE 

SOUSA JUNIOR, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO que a servidora Maria de Lourdes Bianchini, matrícula 

11241, Auxiliar Judiciária, designada Gestor Judiciária do Cejusc, se 

ausentará de suas funções, no período de 03/02/2020 a 22/02/2020, em 

razão de usufruto de férias.

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor LUCIANO DA SILVA LOPES, matrícula nº 34887, 

Técnico Judiciário, para o exercício da função de Gestor Judiciário do 

Cejusc, em substituição a titular Maria de Lourdes Bianchini, no período de 

03 de Fevereiro de 2020 a 22 de Fevereiro de 2020.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 29 de Janeiro de 2020.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 14/2020-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANTONIO CARLOS PEREIRA DE 

SOUSA JUNIOR, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO que a servidora Maria de Lourdes Bianchini, matrícula 

11241, Auxiliar Judiciária, designada Gestor Judiciária do Cejusc, se 

ausentará de suas funções, no período de 29/01/2020 a 31/01/2020, 

27/02/2020 a 28/02/2020 e 02/03/2020 a 20/03/2020, em razão do gozo de 

folgas compensatórias.

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor LUCIANO DA SILVA LOPES, matrícula nº 34887, 

Técnico Judiciário, para o exercício da função de Gestor Judiciário do 

Cejusc, em substituição a titular Maria de Lourdes Bianchini, no período de 

29/01/2020 a 31/01/2020, 27/02/2020 a 28/02/2020 e 02/03/2020 a 

20/03/2020.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 29 de Janeiro de 2020.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000067-26.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RAFAELA ZUGNO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNI ITALO DE OLIVEIRA OAB - SP140126 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LADAIR ZUGNO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000067-26.2020.8.11.0046. 

INVENTARIANTE: VANESSA RAFAELA ZUGNO DE CUJUS: LADAIR 

ZUGNO Vistos em substituição. I – Certifique eventual existência de 

prevenção. II - Intime-se a autora, por meio de seu advogado constituído, 

mediante publicação no DJE, para o fim de comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC (contracheque, CTPS ou outro documento capaz de 

demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou recolher as devidas 

custas processuais em 15 (quinze) dias. Se recolhida as custas 

processuais, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para que seja 

certificado se houve o devido recolhimento. Após o prazo supra com ou 

sem manifestação voltem-me conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 28 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002169-55.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDILVA REZENDE DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000061-19.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA PAULA LEANDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000061-19.2020.8.11.0046. 

AUTOR(A): SEBASTIANA PAULA LEANDRO REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos em substituição. Da assistência judiciária 

gratuita. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a 

parte autora comprovou não possuir condições para arcar com as custas 

do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente 

pelos documentos apresentados na exordial. Da necessidade de 

designação de audiência de conciliação e mediação. 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. Da 

designação de audiência instrutória. Considerando que a existência do 

direito pleiteado pela autora demanda dilação probatória, mister que seja 
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designado audiência instrutória. Nesta toada, assim dispõe o art. 370, CPC: 

Art. 370, CPC/2015. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo 

único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Art. 371, CPC/2015. O juiz apreciará a prova 

constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, 

e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 

Desta feita, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe também exigir 

determinadas dilações probatórias que possam ser de interesse para o 

julgamento do mérito. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Cadastre a prioridade na tramitação 

processual no sistema Pje – art. 1.048, I, CPC. Havendo alegações de 

preliminares pelo requerido, reconhecimento do pedido ou pedido de 

desistência pelo autor da demanda, venham-me conclusos. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de março de 2020, a 

realizar-se às 13h45min, devendo as partes depositarem o rol de 

testemunhas no prazo de 5 (cinco) dias antes da sua realização (art. 407 

do CPC), determinando, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora. 

Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 28 de janeiro de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002225-88.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO nACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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: 1000017-97.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & SAMPAIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEL AZEVEDO ALVES (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

DESPACHO Processo: 1000017-97.2020.8.11.0046. AUTOR(A): FERREIRA 

& SAMPAIO LTDA REU: BANCO DO BRASIL SA, MARCEL AZEVEDO 

ALVES Vistos em substituição. I – Certifique eventual existência de 

prevenção. II - Intimem-se a parte autora/exequente, por meio de seu 

advogado constituído, mediante publicação no Dje, para o fim de 

comprovar a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC (contracheque, CTPS ou outro 

documento capaz de demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou 

recolher as devidas custas processuais em 15 (quinze) dias. Se recolhida 

as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para 

que seja certificado se houve o devido recolhimento. Após o prazo supra 

com ou sem manifestação voltem-me conclusos para deliberação. 

Intime-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: 1001150-14.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR VANSAN MUNIZ OAB - MT20939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

polo ativo para que se manifeste nos autos requerendo o que entender 

pertinente e de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000080-59.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. M. (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

polo ativo para que tenha ciência da certidão do oficial de justiça de id.: 

27483256, bem como para que manifeste-se nos autos requerendo que 

entender pertinente e de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 142053 Nr: 5003-48.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Vistos em substituição.

Homologo a desistência das testemunhas.

Tendo sido apresentado alegações finais pelo Ministério Público, vistas à 

defesa para que apresente as suas.

Saem os presentes intimados

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136380 Nr: 2419-08.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SGARBI - 

OAB:26731/B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

artigo 25 da portaria 03/2017 deste juízo e tendo em vista que o réu foi 

devidamente citado, manifestou que possui advogado particular, porém 

decorrido o prazo da resposta à acusação esta não foi juntada, 

CERTIFICO tal situação e impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedido mandado para intimar o réu a 

constituir advogado no feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena dos 

autos serem remetidos à Defensoria Pública do Estado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106540 Nr: 3810-66.2017.811.0046

 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: OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, BANCO DO BRASIL S. A., ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLURALIDADE DE CREDORES, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT E ACRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828, MARCO 
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ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Vistos em substituição.

Intime-se a recuperanda para que apresente imediatamente os 

documentos requeridos pela administradora judicial em ref. 212, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de convolação em falência.

Ademais, intime-se a administradora judicial para que se manifeste a 

respeito das petições juntadas em ref. 207 e 210.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76754 Nr: 1868-67.2015.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raízen Energia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DE PAULA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MARQUES DE MEDEIROS 

NETO - OAB:196.655/SP, LEONARDO ALVES NOGUEIRA - OAB:OAB/MS 

22.957, LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - OAB:199.431/SP, LUIZ 

HENRIQUE VOLPE CAMARGO - OAB:7684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETIENE DE ALBUQUERQUE 

PALHANO FILHO - OAB:MS/2844

 Vistos em substituição.

De proêmio, consigno que não cabe às partes indicar Oficial de Justiça 

para realização de diligências.

Entretanto, verifico que o imóvel foi avaliado em 2015, nos autos de Código 

nº 57, desta Comarca, sem que houvesse qualquer alegação de que a 

locação do imóvel estaria sobreposta às fazendas de terceiros.

 Dessa forma, determino nova tentativa de avaliação do imóvel, a ser 

realizada com o auxílio do Sr. Oficial de Justiça Ailton Martins Carvalho, 

considerando, ainda, o alegado pela parte em ref. 115.

Ademais, cumpra-se na integralidade o despacho de ref. 111.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105334 Nr: 3235-58.2017.811.0046

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE RECORD DE TELEVISÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARDOSO MARASSI - 

OAB:27010, SILSA GONÇALVES DA SILVA MARASSI - OAB:27104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Vistos em substituição.

Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por Maria de Lourdes Cardoso 

Gabriel em face de Rede Record de Televisão.

Contestação juntada em ref. 17.

Certidão aduzindo o escoamento do prazo para impugnação em ref. 29.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

De proêmio, diante do teor da certidão de ref. 29, NÃO CONHEÇO da 

impugnação à Contestação juntada em evento de ref. 50, por ser 

intempestiva.

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.

Considerando que a requerente, devidamente intimada, não especificou as 

provas que pretende produzir, DECLARO PRECLUSA a produção de 

prova.

 Consigno que o ponto controvertido já foi fixado em decisão de ref. 33.

Ademais, DEFIRO a produção da prova testemunhal da requerida, 

designando audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de março de 

2020, às 14h00min.

Consigo que caberá ao 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 a requerente, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

constando no mandado que se presumirão confessados os fatos contra 

elas alegados, caso não compareça, ou comparecendo, se recuse a 

depor (CPC, Art. 385, § 1º).

Intime-se.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 138947 Nr: 3543-26.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON PAES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, LUIZ CARLOS SALDANHA RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:5764/MS

 Vistos em substituição.

 De proêmio, no que tange ao pleito de redesignação, tenho que este não 

merece deferimento. Verifica-se que esta solenidade foi designada na 

data de 29 de novembro 2019, sendo que a intimação de seu causídico 

ocorreu no dia 03 de dezembro de 2019, no DJE nº 10630 (ref. 51). Nessa 

senda, não há que se falar em prejuízo à defesa por falta de tempo para o 

preparo da defesa técnica. Ademais, verifica-se que todas as 

testemunhas, que ressudem nesta Comarca, bem como o denunciado 

compareceram não havendo necessidade de redesignação do ato. Isso 

porque, a oitiva de testemunhas por meio de precatória não influencia na 

audiência na Comarca de origem (§1º, do art. 222, do CPP).

Pelo exposto, indefiro o pedido, dando continuidade à solenidade.

Pelos mesmos motivos acima delineados, indefiro o pedido de postergação 

do interrogatório do denunciado.

Ainda, quanto ao pleito de intimação da testemunha Shirley Regina Ribeiro 

para a juntada da certidão citada em seu depoimento, tenho que este 

merece deferimento. Nessa senda, intime-se a testemunha para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos tal documento.

Expeça-se missiva para a oitiva da testemunha de defesa Alduino da Silva 

Zamo.

No mais, aguarde-se a devolução das missivas devidamente cumpridas, e, 

após, vistas às partes para alegações finais.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000062-04.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO GONCALVES DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000062-04.2020.8.11.0046. 

REQUERENTE: MARCEL DE SOUZA REQUERIDO: APARECIDO 

GONCALVES DE ANDRADE Vistos. Diante dos documentos juntados, 

comprovando a hipossuficiência da parte embargante, defiro o pedido de 

justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss do CPC. Certifique-se a 

tempestividade dos presentes embargos. Se tempestivos, recebo-os para 
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discussão e determino seu apensamento ao feito executivo principal. 

Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se acerca dos 

presentes embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 

do Código de Processo Civil. Após, voltem-me conclusos. Às 

providências. Comodoro/MT, 28 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002226-73.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO nACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1002226-73.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOSEMAR MARTINS DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Da assistência judiciária gratuita. 

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte 

autora comprovou não possuir condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente pelos 

documentos apresentados na exordial. Da necessidade de designação de 

audiência de conciliação e mediação. 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. Cadastre a prioridade 

na tramitação processual no sistema Pje – art. 1.048, I, CPC. Cite-se a 

autarquia requerida mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na 

forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32657 Nr: 844-77.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MASCARELLO, GELSON IVAN 

FOLETO, NEUZA DETOFOL FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMÁRIO SECCO - 

OAB:724/RO, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, NEUZA 

DETOFOL FOLETO - OAB:4313/RO

 Cód. 32657

Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial 

requerida por Banco do Brasil S/A em face de Rodrigo Mascarello e outros 

todos devidamente qualificados.

Derradeiramente, requereu a parte exequente à penhora online via sistema 

Bacenjud.

É o relato do necessário.

Decido.

 Com relação ao requerimento de restrição judicial via BACENJUD, tenho 

por bem em deferi-lo. Isto porque no rol de preferência de bens a serem 

penhorados encontra-se, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira. Assim, sem mais delongas 

despiciendas, a restrição judicial por meio de bloqueio eletrônico de 

numerário via BACENJUD é medida que se impõe.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários 

existentes em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das 

contas correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 

executada, até o valor da execução.

 Após, será procedida à juntada aos autos do detalhamento da ordem 

judicial de bloqueio de valores em anexo a esta decisão, o qual, em sendo 

positivo, DESDE JÁ converto em penhora sem necessidade de lavratura 

de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) gestor judicial (a) para o fim 

de que a instituição financeira depositária, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, transfira o montante indisponível para a conta judicial.

 Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores irrisórios estes 

imediatamente serão desbloqueados.

 Intime-se o devedor do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, 

nos termos e para os fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC.

 Por fim, intime-se a parte exequente via DJE se, tendo restado negativo, a 

restrição judicial online, para apresentar outros bens passíveis de penhora 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 20 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25520 Nr: 3008-20.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, 

IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSÉ ODIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários 

existentes em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das 

contas correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 

executada, até o valor da execução. Após, será procedida à juntada aos 

autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo 

a esta decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora 

sem necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. II - Do 

pedido de restrição judicial de bens móveis via Renajud.O sistema Renajud 

é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica permite consultas 

e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — 

inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações 

judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67598 Nr: 1171-80.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCCAS SPADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 Fica a parte denunciada intimada, na pessoa de seus advogados 

constituídos, para que tenha ciência da sentença proferida, fls.: 150 a 

151, a qual julgou improcedente a denúncia, para ABSOLVER o 

denunciado: LUCAS SPADER, do delito tipificado no artigo 306, caput, da 

Lei n.º 9.503/2007 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB).

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002206-82.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENIL PIRES DE VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002206-82.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

GENIL PIRES DE VARGAS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Genil pires de Vargas ajuíza a presente 

Ação Ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

pleiteando a concessão da assistência judiciária gratuita, bem como tutela 

de urgência a fim de ser-lhe concedido o benefício de aposentadoria por 

idade. Sustentou em apertada síntese que o autor faz jus ao benefício 

pleiteado. É o breve relato. Decido. Da assistência judiciária gratuita. 

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte 

autora comprovou não possuir condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente pelos 

documentos apresentados na exordial. Da tutela de urgência. De proêmio 

ressalto que para a concessão da tutela de urgência, esta exige nos 

termos do art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos 

efeitos da decisão. Quanto à probabilidade do direito vislumbro que há 

mera aparência e, portanto apenas a mera aparência não satisfaz para a 

configuração do quesito probabilidade do direito. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se 

aparente, vez que os benefícios previdenciários têm natureza alimentar. 

Contudo, não se encontra presente o requisito da reversibilidade dos 

efeitos da decisão, uma vez que a concessão irrestrita de benefícios 

previdenciários sem a probabilidade de que a parte autora se encontra 

impossibilitada para o exercício de qualquer atividade laborativa causará 

danos ao erário. Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foram 

preenchidos todos os requisitos da tutela de urgência, afigura-se inviável 

o deferimento desta. Da necessidade de designação de audiência de 

conciliação e mediação. 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. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência de natureza antecipada em sede de liminar formulado pela parte 

autora em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Da 

designação de audiência instrutória. Considerando que a existência do 

direito pleiteado pelo autor demanda dilação probatória, mister que seja 

designado audiência instrutória. Nesta toada, assim dispõe o art. 370, CPC: 

Art. 370, CPC/2015. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo 

único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Art. 371, CPC/2015. O juiz apreciará a prova 

constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, 

e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 

Desta feita, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe também exigir 

determinadas dilações probatórias que possam ser de interesse para o 

julgamento do mérito. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Cadastre a prioridade na tramitação 

processual no sistema Pje – art. 1.048, I, CPC. Havendo alegações de 

preliminares pelo requerido, reconhecimento do pedido ou pedido de 

desistência pelo autor da demanda, venham-me os autos conclusos. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de março de 

2020, a realizar-se às 14h30min, devendo as partes depositar o rol de 

testemunhas no prazo de 5 (cinco) dias antes da sua realização (art. 407 

do CPC), determinando, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 28 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000250-02.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA LUCIA FIUZA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista que o comprovante de pagamento diverge dos dados do 

presente feito, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a 

parte requerida para juntar o respectivo comprovante, no prazo de cinco 

dias

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112259 Nr: 6270-26.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Impulsiono o feito para intimar o Dr Otto Marques de Souza, para retirar a 

certidão de honorários nesta secretaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18838 Nr: 3179-45.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARICELIA SANTOS, ROBERTI DOS SANTOS 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não houve a publicação da sentença proferida, 

impulsiono o feito para publicá-la: Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. É 

sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico. Atento aos autos verifico que o 

reclamante deixou de fornecer o endereço atualizado da parte reclamada, 

culminando na frustração do procedimento. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, considerando-se que a parte 

autora não promoveu os atos e diligências necessárias, conforme certidão 

de fl. 186, abandonando, portanto, a presente causa. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem custas ou 

honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 13/2020-CJA

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO a Portaria nº 146/15/DF, publicada no diário da Justiça nº 
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9655, de 10.11.2015, que concedeu 03 (três) meses de Licença Prêmio, a 

Servidora Jucileide Maria Silva do Nascimento, referente ao quinquênio de 

03.10.2010 à 03.10.2015 ;

 RESOLVE:

CONCEDER a Servidora JUCILEIDE MARIA SILVA DO NASCIMENTO, 

matrícula n. 8733, Auxiliar Judiciário do (a) Secretaria - 3ª Vara - Comarca 

de Jaciara - SDCR , 15 (quinze) dias de Licença Prêmio, referente ao 

quinquênio de 03/10/2010 a 03/10/2015, a serem usufruídos no período de 

03 à 17 de Fevereiro de 2020, restando 15 (quinze) dias, para gozo 

oportuno.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Jaciara, 28 de janeiro de 20 20

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001746-09.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISALINA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (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 proposta de 

acordo retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002458-96.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DO CARMO SOARES PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON KRAYCZY OAB - MT22754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal. Desta forma, 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 contrária, para no prazo legal, 

apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001587-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DA SILVA LARANJEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal. Desta forma, 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 contrária, para no prazo legal, 

apresentar contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000183-43.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000183-43.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Examinando a 

inicial e os documentos que o instruem, percebo que não há no momento 

informações acerca do credenciamento do hospital e médico 

responsáveis pela realização do procedimento vindicado junto à 

operadora requerida. Destaco que as operadoras de plano de saúde 

possuem uma rede credenciada para atendimento aos seus beneficiários, 

sendo a responsabilidade da operadora restrita, em regra, à rede 

oferecida, por isso a importância da requerente trazer aos autos tal 

informação. Além disso, necessário acostar o requerimento apresentado 

administrativamente à operadora, informando nos autos o que foi solicitado 

à requerida e qual o status atual do pedido. Anoto que para postular em 

juízo é necessário ter interesse processual (CPC, art. 17), o qual 

compreende o binômio necessidade e adequação, sabendo-se que 

“haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida 

pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário” e que “por 

adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a 

resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial” (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. p. 75. 

Salvador: JusPodivm, 2016). Destarte, a emenda mostra-se necessária 

para demonstrar o interesse de agir necessário para a postulação. 

Portanto, intime-se a autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovando nos autos que o hospital onde será realizada a cirurgia 

e o médico responsável pelo procedimento integram a rede credenciada 

da operadora requerida, bem como acostando o requerimento 

administrativo do procedimento e demonstrando seu status atual, sob pena 

de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000185-13.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DE CASTRO SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAIS PAULA COSTA LEITE OAB - MT26426/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/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 Processo: 1000185-13.2020.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Compulsando a peça inaugural e os documentos que a instruem, vejo que 

a requerente não anexou comprovante de endereço. Desta forma, sendo 

documento imprescindível para fixação da competência, determino que a 

parte complete a inicial acostando o documento no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 330, inciso 

IV, do CPC. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003348-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA DE JESUS NUNES (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)

 

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, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002307-33.2019.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA DE LIMA RIGO OAB - MT0013090S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1002307-33.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Apesar da 

manifestação de id. 28406388, tendo o pedido alternativo se enquadrado 

no tema dos recursos afetados, o feito deve ser sobrestado como de fato 

foi. Aliás, anoto que o propósito da afetação é obstar a prolação de 

sentença dissonante com o entendimento que será firmado quando 

apreciado o tema, de sorte que mesmo quanto a pedidos alternativos a 

necessidade de sobrestamento permanece. Portanto, mantenho 

sobrestado o feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002319-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FACCO (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:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002319-81.2018.8.11.0010 Vistos etc. Inicialmente, 

intime-se o executado para manifestar acerca dos embargos 

apresentados, em 05 dias. Noutra banda, em termos de prosseguimento, 

denoto que o extrato de id. 28162008 não comprova que houve desconto 

de parcela referente ao contrato cingido na lide no mês de outubro de 

2019, contrariando as alegações do exequente. Portanto, expeça-se ofício 

ao INSS para remeter no prazo de 15 (quinze) dias o extrato de descontos 

no benefício do requerente referentes ao contrato nº 313855653, no 

importe de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e pagamento em 60 

(sessenta) parcelas de R$ 644,83 (seiscentos e quarenta e quatro reais e 

oitenta e três centavos), entabulado entre as partes Valdir Facco e Banco 

Santander (Brasil) S/A, incluído em 07/06/2018 e com primeira parcela em 

07/2018 e última em 06/2023. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 29 de janeiro de 

2019. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000378-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR DECCACHE OAB - SP140500-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI RODRIGUES MENDONCA (REQUERIDO)

GILSON RODRIGUES (REQUERIDO)

GERALDO RODRIGUES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Defiro o petitório retro. Assim, suspendo o presente feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias. Aguardem-se os autos no arquivo provisório, 

com anotação no sistema. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o 

autor para, em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito. Comunique-se 

o Juízo deprecante. Após, voltem os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003350-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIRGINIO 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)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial e sua emenda. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 

do CPC. Atenta ao teor do Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, onde consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do Art. 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. Com a 

chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003259-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CUSTODIO 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 - INSS (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial e sua emenda. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 

do CPC. Atenta ao teor do Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, onde consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do Art. 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. Com a 

chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002851-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGINIA ABUD SALOMAO OAB - SP140780 (ADVOGADO(A))

ADEMAR MANSOR FILHO OAB - SP168336 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA FRANCA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 384 de 691



Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001877-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA (IMPUGNADO)

BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001877-81.2019.8.11.0010. 

IMPUGNANTE: BANCO DO BRASIL SA IMPUGNADO: BASSNUF 

RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA 

LTDA - ME, MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME Vistos, etc. Diante do 

caráter modificativo dos embargos de declaração opostos, nos termos do 

artigo 1.023, § 2º, do CPC, abra-se vista ao embargado para 

contrarrazoar, no prazo legal. Após, voltem-me conclusos para decisão 

acerca do acolhimento ou não dos Embargos de Declaração oposto. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000052-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

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)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000052-05.2019.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. REU: MANOEL RIBEIRO PEREIRA Vistos 

etc. Defiro o petitório retro. Assim, suspendo o presente feito pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias. Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com 

anotação no sistema. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Jaciara/MT, 29 de janeiro de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001659-53.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA AIRES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Antes de analisar os pedidos da exequente de id. 28235406, 

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, 29 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001672-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KATIA FELITO ROMERO (REQUERIDO)

CLAUDENIR ROGERIO ROMERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001672-52.2019.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Considerando a manifestação de id. 27599549, determino nova tentativa 

de intimação dos executados da penhora já realizada nos autos, 

advertindo mais uma vez o meirinho a proceder a intimação por hora certa 

em caso de suspeita de ocultação e determinando que faça relatório 

minucioso de todos os atos da diligência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 29 de janeiro de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003291-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE VIRIATO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1003291-51.2018.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Considerando que as partes divergem quando ao valor da RMI do 

benefício, remeta-se os autos à contadoria do juízo para realizar o cálculo 

da renda. Depois, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo 

de 05 (cinco) dias. Em seguida, conclusos. Cumpra-se. Jaciara/MT, 20 de 

janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001526-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIONI VIEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-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 Processo: 1001526-11.2019.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Considerando a juntada de novos documentos pela parte autora, 

referentes a sua internação em UTI em virtude da doença que a acomete 

(fato novo), determino a realização de perícia complementar com os 

documentos. Desta forma, intime-se a perita judicial para fazê-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias, encaminhando-lhe os documentos acostados. Depois, 

intimem-se os litigantes oportunizando que se manifestem, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Em caso de decurso de prazo, certifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63221 Nr: 558-37.2015.811.0010
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZANE ATANÁZIO DO NASCIMENTO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, acolho a impugnação do INSS, e rejeito o pedido de 

cumprimento de sentença em relação à astreinte.Lado outro, atenta ao 

julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, reconhecendo a 

inconstitucionalidade na parte em que disciplina a atualização monetária 

das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, INTIME-SE a exequente para apresentar 

nova planilha do cálculo, atualizando monetariamente o débito segundo o 

IPCA-E, mantendo os demais parâmetros inalterados.Aportando aos autos, 

INTIME-SE o ente público/INSS, por meio de seu representante judicial (por 

carga, remessa ou meio eletrônico), para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR o cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, limitando-se às 

matérias passíveis de impugnação na presente fase processual, e, em 

caso de alegação de excesso na execução movida pelo credor, declinar o 

valor que entende devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, 

na forma do artigo 535, § 2º, do CPC. Na forma do artigo 535, § 3º, do 

CPC, não havendo impugnação ou tendo esta sido julgada improcedente, 

EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme o valor da obrigação, sem 

necessidade de novo despacho. AUTORIZO, desde já, havendo 

requerimento expresso do credor, que no caso de impugnação parcial, a 

parte não questionada pela executada seja, desde logo, objeto de 

cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do artigo 535, § 4º, do 

CPC.Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios 

ao credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC.No mesmo prazo supra 

concedido, deverá a Autarquia Federal informar quais foram os 

percentuais utilizados para os reajustes anuais do benefício previdenciário 

concedido à exequente.Decorrido o prazo, certifique-se e voltem 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 28 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53482 Nr: 2025-22.2013.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPCDC, CEDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIETE DE SOUZA BARROS - 

OAB:23997/O, ISABELA CRISTINA DO CARMO CALABRIA - 

OAB:22621/O

 Ante o exposto, homologo por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e julgo extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, 

do CPC.Isento de custas processuais por ser pobre na forma da Lei 

1.060/50 e do art. 98, do CPC.Diante da renúncia ao prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as 

devidas baixas e anotações.Por fim, oficie-se o DETRAN/MT na pessoa de 

seu responsável legal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias tomem as 

medidas necessárias para proceder com a baixa da suspensão imposta 

na Carteira de habilitação do executado. Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Ciência à DPE e ao 

MPE.Jaciara/MT, 28 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 123741 Nr: 204-70.2019.811.0010

 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: PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E 

ATIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daltro de Campos Borges Filho 

- OAB:36.910-RJ, Marcelo Alexandre Lopes - OAB:160.896-A/MT, 

RAFAEL DOS REIS NEVES - OAB:422621, Thiago Peixoto Alves - 

OAB:301.491-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique a serventia se houve a citação da requerida Porto Seguro.

Caso negativo, desde já determino sua citação.

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, certifique-se.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 28 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26323 Nr: 2917-04.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONORA SANTANA FERREIRA-ME, 

LEONORA SANTANA FERREIRA, JULIO CESAR SANTANA FERREIRA

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

OAB:/MT 22165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PULTRINI 

FRACAROLLI - OAB:12.980/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 188 e concedo a dilação de prazo por 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 985 Nr: 381-69.1998.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR ENAR DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA

 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:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 280 e concedo a dilação de prazo por 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32748 Nr: 317-39.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR JOSÉ VIEIRA-ME, VALDEMAR 

JOSÉ VIEIRA, MARIA DE LOURDES MAIA DOS SANTOS

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

OAB:/MT 22165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL FERREIRA BARCELOS 

- OAB:15671-O/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de intimação do executado para, no prazo de 15 (quinze) 
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dias úteis, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa, nos 

termos do artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC.

Decorrido o prazo, sem o devido cumprimento, intime-se o exequente para, 

no mesmo prazo, requerer o que de direito.

Com o decurso dos prazos, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32722 Nr: 291-41.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELISTA FIRMINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença movida por HSBC BANK BRASIL 

S/A contra EVAGELISTA FIRMINO RODRIGUES, ambos qualificados na 

petição inicial.

Após inúmeras tentativas frustradas de proceder a penhora de bens em 

nome do executado, e após, decurso de suspensão do processo (fl. 204), 

a parte exequente comparece novamente à fl. 210 requereu a realização 

de penhora online via BACENJUD na conta bancária do executado.

Determinada a intimação do exequente para acostar a planilha atualizada 

do débito no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 211), este permaneceu inerte 

(fl. 212).

Intimada pessoalmente para dar prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção, manteve-se inerte (fl. 214).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente fora intimada via 

DJE (fl. 212), bem como pessoalmente por correspondência enviada para 

o seu endereço (fl. 213v), para dar prosseguimento ao feito requerendo o 

que entender de direito, contudo, nada manifestou.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos o exequente não se manifesta nos autos há 

mais de 04 (quatro) anos.

Assim, verifica-se nitidamente, portanto, o abandono da causa por parte 

da exequente, e a extinção é à medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, c/c parágrafo único 

do artigo 771, ambos do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pelo exequente.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50426 Nr: 2250-76.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILIAN MOURA COSTA

 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:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 142 e concedo a dilação de prazo por 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109744 Nr: 1053-76.2018.811.0010

 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: CARLOS RAMOS DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO VERONESE LTDA, 

TRANSPORTADORA VERONESE LTDA, ESSOR SEGUROS S.A

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

OAB:7250, TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAÚJO - 

OAB:13.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME AUGUSTO FREIRE DE 

CARVALHO MARQUES - OAB:9446/BA, MAYRA JÉSSICA BOA SORTE 

DE CARVALHO - OAB:369956, TATIANA DELAFINA NOGAROTO - 

OAB:202.682/SP

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, 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 contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 82346 Nr: 3397-98.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): DEVAIR ROGLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido da parte requerente pela realização de diligências 

judiciais visando obtenção de endereços do executado.

Pois bem.

Diante da não localização do requerido e a fim de conferir celeridade na 

prestação de serviços pelo Poder Judiciário, defiro o pedido formulado.

 Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços do requerido pelos sistemas Infojud e 

RenaJud..

Sendo frutífera a diligência, cumpra-se nos termos do despacho de ref. 

54.

Restando todas as diligências infrutíferas, intime-se a autora para informar 

novo endereço ou requerer o que de direito em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 28 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110526 Nr: 1433-02.2018.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos, etc.
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Em relação ao pleito de ref. 89, intime-se o exequente para que efetue o 

pedido de restituição dos valores pagos a título de custas e taxas 

judiciárias perante o Juízo da Diretoria do Fórum desta Comarca.

Por fim, certifique-se o integral cumprimento do despacho de ref. 83.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 28 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101017 Nr: 6656-67.2017.811.0010

 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: REGINALDO CORTEZ DE PAULA, ELZA DEODATA 

CORREA, WILSON ALVES FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR, Eder José 

Vieira Mota, CARINA VIEIRA MOTA, RENATA SUSI MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DORIVAL VALLE CRUZ, ESPOLIO 

DE NEUZA VIEIRA VALLE CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, CAROLINE BORGES 

CORDEIRO - OAB:20206/O, ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - 

OAB:24.494 - B, ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - OAB:24494, 

FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:, SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Atenta ao petitório de ref. 107, oportuno esclarecer ao inventariante que a 

alienação de bens do espólio, antes de ultimada a partilha, é providência 

cabível somente em situações excepcionais e mediante oitiva dos 

interessados e com autorização judicial, nos termos do artigo 619, do CPC.

Portanto, não pode o inventariante simplesmente comunicar que irá efetuar 

a venda do bem.

Todavia, é de se ver que o inventariante possui interesse em alienar o 

imóvel residencial para fins de pagamento do tributo.

Porém, antes da alienação dos imóveis, determino a intimação do 

inventariante para que traga aos autos, no prazo de 15 dias, o protocolo 

da GIA-ITCD junto à SEFAZ/MT, devendo ser declarado ali todos os bens 

do Espólio, incluindo-se os imóveis que se pretende alienar.

Aportando aos autos a GIA completa, expeça-se mandado de avaliação 

dos imóveis descritos no item 5, III, “a” e “b” das primeiras declarações de 

ref. 92.

Após, manifestem-se os herdeiros acerca do laudo de avaliação, no prazo 

de 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 28 de janeiro de 2020

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002382-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANEIA GONCALVES DE LIMA (AUTOR(A))

PEDRO NEPOMUCENO ALVES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GORETE DA SILVA ALVES (LITISCONSORTES)

DHEMER JOÃO MIGUEL DALL'AGNOL (LITISCONSORTES)

VERONI MADALENA GONCALVES (LITISCONSORTES)

CICAT AGRO PECUARIA LTDA (REU)

JOSE MARIA ALVES (LITISCONSORTES)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

estado de mato grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1002382-72.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 32.393,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: PEDRO 

NEPOMUCENO ALVES FILHO Endereço: JACIPORA, 107, SANTO 

ANTÔNIO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: JOVANEIA 

GONCALVES DE LIMA Endereço: RUA JACIPORA, 120, SANTO ANTÔNIO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: CICAT AGRO 

PECUARIA LTDA Endereço: RUA JOSÉ COELHO PRATES JÚNIOR, 320, 

UNILESTE, PIRACICABA - SP - CEP: 13422-020 Nome: JOSE MARIA ALVES 

Endereço: BR 364 Km 297, LOTE 34, COMUNIDADE 27 DE NOVEMBRO, 

ZONA RURAL, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: MARIA GORETE DA 

SILVA ALVES Endereço: BR 364 Km 297, LOTE 34, COMUNIDADE 27 DE 

NOVEMBRO, ZONA RURAL, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: 

VERONI MADALENA GONCALVES Endereço: BR 364 Km 297, LOTE 32, 

COMUNIDADE 27 DE NOVEMBRO, ZONA RURAL, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 Nome: DHEMER JOÃO MIGUEL DALL'AGNOL Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO DHEMER JOÃO 

MIGUEL DALL'AGNOL 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:Esclarece os autores que 

eram cadastrados na associação denominada Associação Nossa 

Senhora Aparecida, sendo que dezenas de famílias constantes dessa 

associação estavam assentadas em uma área denominada Gleba Jatobá, 

no Distrito de Selma, neste município de Jaciara-MT., porém eles não 

estavam. Contudo, após uma decisão judicial de desocupação da área 

acima referida, no dia 27 de novembro de 2008, 13 (treze) famílias, entre 

as demais que lá estavam assentadas, se deslocaram para uma área 

desocupada de 95,9ha (noventa e cinco vírgula nove hectares), localizada 

as margens da BR 364, km 297. Quanto ao local e à extensão total da área 

ocupada, fica bem individualizada através das declarações feitas à 

Receita Federal em nome do Sr. Valmir Oliveira Assis para fins de 

pagamento do Imposto sobre Propriedade Rural – ITR, referente aos 

exercícios dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2018, conforme 

cópias das declarações anexas (doc. n.º 04 e 05). Para fins práticos de 

compreensão, faz-se um recorte da declaração do ITR referente ao 

exercício de 2009, onde consta a identificação do “proprietário” (Valmir) e 

da extensão total da área DECISÃO: Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma 

legal.Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 

do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no art. 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial e sua emenda. Cite(m)-se por 

correio aquele(s) em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo 

(CPC, artigo 247). Citem-se pessoalmente os confinantes do referido 

imóvel, exceto se o objeto da presente ação for unidade autônoma de 

prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada (CPC, Art. 

246, §3º).Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os réus em 

lugar incerto e os eventuais interessados (CPC, art. 259, inciso I).Por via 

postal, intimem-se para manifestar interesse na causa, os representantes 

da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município.Após, não sendo 

apresentada contestação pelos requeridos e confinantes citados por 

edital, nomeio a defensoria pública como curador especial para 

representa-los em juízo, conforme preceitua o art. 72, inciso II, do 

CPC.Com a chegada das contestações, intime-se à parte autora para 

impugná-la, no prazo legal.Por fim, vista ao MPE. 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 
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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, LUZIA CAROLINE DE LUCENA 

BATISTA, digitei. JACIARA, 29 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.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002381-87.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR OLIVEIRA ASSIS (AUTOR(A))

IDALINA AMORIM OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHEMER JOÃO MIGUEL DALL'AGNOL (LITISCONSORTES)

ZELIA BENTO DE OLIVEIRA (LITISCONSORTES)

VILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (LITISCONSORTES)

OTACILIO RIBEIRO DOS SANTOS (LITISCONSORTES)

MARIA TEREZA DOS SANTOS (LITISCONSORTES)

CICAT AGRO PECUARIA LTDA (REU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

estado de mato grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1002381-87.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 42.494,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Especial (Constitucional)]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: 

Nome: VALMIR OLIVEIRA ASSIS Endereço: BR 364 Km 297, LOTE 12, 

COMUNIDADE 27 DE NOVEMBRO, ZONA RURAL, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 Nome: IDALINA AMORIM OLIVEIRA Endereço: BR 364 Km 297, 

LOTE 12, COMUNIDADE 27 DE NOVEMBRO, ZONA RURAL, JACIARA - MT 

- CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: CICAT AGRO PECUARIA LTDA 

Endereço: RUA JOSÉ COELHO PRATES JÚNIOR, 320, UNILESTE, 

PIRACICABA - SP - CEP: 13422-020 Nome: MARIA TEREZA DOS SANTOS 

Endereço: BR 364 Km 297, LOTE 11, COMUNIDADE 27 DE NOVEMBRO, 

ZONA RURAL, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: OTACILIO RIBEIRO 

DOS SANTOS Endereço: BR 364 Km 297, LOTE 11, COMUNIDADE 27 DE 

NOVEMBRO, ZONA RURAL, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: 

VILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: BR 364 Km 297, LOTE 13, 

COMUNIDADE 27 DE NOVEMBRO, ZONA RURAL, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 Nome: ZELIA BENTO DE OLIVEIRA Endereço: BR 364 Km 297, 

LOTE 13, COMUNIDADE 27 DE NOVEMBRO, ZONA RURAL, JACIARA - MT 

- CEP: 78820-000 Nome: DHEMER JOÃO MIGUEL DALL'AGNOL Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO DHEMER JOÃO 

MIGUEL DALL'AGNOL, 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:Até o dia 26 do mês de 

novembro do ano 2008, os autores juntamente com dezenas de outras 

famílias, ais quais à época faziam parte de uma associação denominada 

Associação Nossa Senhora Aparecida, estavam ocupando uma área 

denominada Gleba Jatobá, no Distrito de Selma, neste município de 

Jaciara-MT. Contudo, após uma decisão judicial de desocupação da área 

acima referida, os autores, juntamente com outras 12 (doze) famílias, 

entre as demais que lá estavam assentadas, se deslocaram para uma 

área desocupada de 95,9ha (noventa e cinco vírgula nove hectares), 

localizada as margens da BR 364, km 297, próxima ao estabelecimento 

Pensão Seca, aonde se encontram até o presente momento, ou seja, a 

mais de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses. Quanto ao local e à extensão 

total da área ocupada ficam bem demonstrados através das declarações 

feitas à Receita Federal pelo autor, para fins de pagamento do Imposto 

sobre Propriedade Rural – ITR, referente aos exercícios dos anos de 

2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2018, conforme cópias das declarações 

anexas (doc. n.º 04 parte I e II). Para fins práticos de compreensão, 

faz-se um recorte da declaração do ITR referente ao exercício de 2009, 

onde consta a 4 Página 4 identificação do “proprietário” (Valmir) e da 

extensão total da área, DECISÃO: Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no art. 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial e sua emenda.Cite(m)-se por 

correio aquele(s) em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo 

(CPC, artigo 247).Citem-se pessoalmente os confinantes do referido 

imóvel, exceto se o objeto da presente ação for unidade autônoma de 

prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada (CPC, Art. 

246, §3º).Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os réus em 

lugar incerto e os eventuais interessados (CPC, art. 259, inciso I).Por via 

postal, intimem-se para manifestar interesse na causa, os representantes 

da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município.Após, não sendo 

apresentada contestação pelos requeridos e confinantes citados por 

edital, nomeio a defensoria pública como curador especial para 

representa-los em juízo, conforme preceitua o art. 72, inciso II, do 

CPC.Com a chegada das contestações, intime-se à parte autora para 

impugná-la, no prazo legal.Por fim, vista ao MPE. 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, LUZIA CAROLINE DE LUCENA 

BATISTA, digitei. JACIARA, 29 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 389 de 691



https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000537-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DO CARMO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Considerando que a requerida não foi localizada, defiro o 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação designada para o dia 

10/03/2020, devendo ser comunicado o CEJUSC para retirada de pauta. 

Além disso, restando infrutíferas as tentativas de localização da parte 

requerida, defiro o pedido retro, para determinar a citação por Edital de da 

requerida, com prazo de 20 (dias) dias. Após, não comparecendo a 

executada nos autos, NOMEIO a Defensoria Pública para atuar como 

curadora especial do executado, conforme preceitua o art. 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, devendo esta ser intimada. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 29 de janeiro de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000798-67.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCOS ANDRE MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000798-67.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação indenizatória por dano moral proposta por Jean Marcos 

André Moreira contra Estado de Mato Grosso, litigantes já qualificadas na 

petição inicial. O recebimento da petição inicial deu-se no pronunciamento 

de id. 20330421. Devidamente citado pelo sistema, o requerido ofereceu 

contestação ao id. 21412314, onde não arguiu questões prévias ao mérito 

e contrapôs-se à pretensão autoral. O autor impugnou a contestação ao 

id. 21818461 rebatendo as teses defensivas e ratificando os argumentos 

de sua pretensão. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Verifico que as partes são legítimas e estão bem representadas. 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes. Inexistem outras questões prévias a serem analisadas. 

Portanto, dou o feito por saneado, fixando como pontos controvertidos a 

configuração do dano moral. Neste viés, determino a intimação dos 

litigantes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência sobre pena de indeferimento (CPC, arts. 10, 

219, 348 e 357, inciso II), bem como requererem, se caso for, prova 

pericial (CPC, arts. 369, 405 e 464 e CC, art. 212). Sendo requerida a 

produção de prova testemunhal, a parte deve, no mesmo prazo, 

apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão. Em caso de 

pedido pelo julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, inciso 

I, do CPC retornem-me conclusos com anotações para sentença. 

Decorrido quaisquer dos prazos assinalados, certifique-se. Por fim, voltem 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001764-30.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAMOS PONCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/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):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001764-30.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez proposta por João 

Ramos Ponce contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S.A, qualificados na inicial. O recebimento da petição inicial deu-se no 

pronunciamento de id. 24031878. Citada pelo correio (id. 26529586), a 

demandada ofereceu contestação ao id. 26538466 onde arguiu preliminar 

de incorreção do valor da causa e contrapôs-se à pretensão autoral. 

Realizada audiência para conciliação, não houve autocomposição entre os 

litigantes (id. 26887374). O demandante impugnou a peça defensiva ao id. 

28125019 rebatendo a preliminar arguida e as teses defensivas e 

ratificando os argumentos de sua pretensão (id. 28125019). Vieram os 

autos conclusos. É o que merece registro. Decido. Preliminares - 

incorreção valor da causa: Tenho que a preliminar não merece prosperar, 

considerando que examinando os pedidos do requerente é possível 

visualizar que pretende receber o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) a título de indenização, sabendo-se que o valor da 

causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido. Aliás, a 

questão atinente ao quantum da indenização pleiteada compete à mérito da 

demanda, podendo o autor pretender qualquer quantia que entenda 

devido. Logo, não convém questionar em sede de preliminar a quantia 

pleiteada e estando o valor da causa correspondente ao pleito 

encontra-se correto, portanto afasto a preliminar arguida. Demais atos de 

saneamento: Por outro lado, observo que já foram adotadas as 

providências preliminares cabíveis previstas no capítulo IX, título I, livro I da 

parte especial do CPC e que a lide não se enquadra nas hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (capítulo X do mesmo título, 

livro e parte do citado diploma processual), pelo que passo aos demais 

atos de saneamento e organização do processo nos termos do artigo 357 

também do CPC: Já analisadas a preliminar arguida, não existem outras 

questões processuais pendentes. Considerando os argumentos 

apresentados pelos litigantes, as provas que já instruem o feito e que a 

produção da prova documental está preclusa com relação aos fatos já 

articulados, só sendo admitida se eventualmente ocorrerem novos fatos 

ou se demonstrado conhecimento, possibilidade de acesso ou 

disponibilidade posteriores (inteligência dos artigos 434 e 435 do CPC), as 

questões de fato restantes sobre as quais recairá a atividade probatória 

são a incapacidade do requerente e o nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a lesão que a parte afirma ter sofrido, sendo admitida a 

produção de prova oral e pericial. O ônus da prova incumbirá ao autor, 

considerando que a questão é fato constitutivo do seu direito. Já a 

questão de direito relevante é o direito do autor ao recebimento do prêmio 

de seguro. Portanto, defiro a produção de prova pericial conforme 

requerimento de produção de provas apresentado por ambas as partes 
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(em inicial e contestações) a fim de averiguar a incapacidade laboral do 

autor e, para tanto, nomeio o expert médico Dr. Elder Rocha Lemes, CRM 

3151/MS, com endereço profissional no USF 07, situado à Avenida Pajé 

esquina com a Rua Reima, nº 220, Bairro Santa Rita, nesta Cidade de 

Jaciara/MT, CEP: 78820-000, o qual deverá manifestar se aceita o encargo 

e cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Deverão as partes, em 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a nomeação e indicar assistentes técnicos, caso queiram, bem 

como apresentar quesitos (art. 465 do CPC). Os horários periciais ficaram 

a encargos de ambos os litigantes de forma proporcional em observância 

do artigo 95 do CPC, contudo, considerando que a requerente é 

beneficiária da assistência jurídica gratuita (deferida ao id. 24031878), 

compreendendo também as despesas dos honorários do perito conforme 

artigo 98 do Código de Processo Civil, sua proporção deve recair sobre o 

Estado, mediante expedição da respectiva certidão ao final da demanda e 

posterior requisição do valor pelo perito, em caso de sucumbência da 

parte autora. Intime-se o perito para que, aceitando o encargo, formule a 

proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias, em seguida 

intimando-se a requerida e o Estado para se manifestarem em igual prazo. 

Em caso de aceite da proposta, intime-se o perito a fim de que agende 

data, hora e local para realização da perícia, devendo comunicar a este 

juízo com antecedência de 30 (trinta) dias para que haja tempo hábil para 

que sejam efetuadas as intimações necessárias. Fixo o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do laudo, 

que deverá respeitar as diretrizes previstas no artigo 473 do CPC. Passo a 

formular os quesitos do Juízo nos seguintes termos: 1) Houve 

incapacidade laborativa em razão do acidente automobilístico descrito na 

peça de ingresso? Qual a extensão dos supostos danos ao corpo? 2) 

Havendo incapacidade, em qual local(is) do corpo repercurtiu o dano? 3) 

Qual a extensão da perda funcional da(s) parte do corpo lesionada? 4) Há 

possibilidade de reabilitação? Se positivo, qual o tratamento adequado, 

estipulando o prazo? Se negativa, que limitações a autora sofre? 5) 

Demais considerações de ordem médica entendidas necessárias pelo Sr. 

Perito, ante o exposto no processo. Destarte, declaro o feito saneado. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003135-29.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSJATO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 286629 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 19/02/2020 às 15hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003135-29.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSJATO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA (REU)

 

Certifico e dou fé que, expeço intimação para parte autora comprovar, em 

10 (Dez) dias, a distribuição da carta precatória de ID 27480394.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88407 Nr: 603-70.2017.811.0010

 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: Naide Miriam Scherer ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso, Energisa Mato Grosso 

- Distribuidora de Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA LAGEMANN 

GONÇALVES - OAB:15737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, as contestações de refs. 22 e 23 foram 

protocoladas dentro do prazo legal. Certifico mais que faço proceder a 

intimação da parte autora para se manifestar nos autos. É o que me 

cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54926 Nr: 3350-32.2013.811.0010

 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: FRANCISCA BATISTA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:0000

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo de 10 dez dias manifestar nos 

autos, a cerca do retorno dos autos. É o que me cumpri certificar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54895 Nr: 3323-49.2013.811.0010

 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: ADELAIDE FÁTIMA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:0000

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo de 10 dez dias manifestar nos 

autos, a cerca do retorno dos autos. É o que me cumpri certificar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45111 Nr: 2901-79.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO CAMPARA BARRAGAN, SIRLEI FÁTIMA 

CAMPARSI BARRAGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo LEGAL manifestar nos autos, a 

cerca da juntada da certidão do oficial de justiça de fhs. 129/130. É o que 

me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 23225 Nr: 2524-79.2008.811.0010

 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): ADIR ENAR DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, 

ARISTEU BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 19267 Nr: 754-22.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCO-PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONETH APARECIDA PIOTTO FONTANA, 

MARCELO FERNANDO FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Cód. 19267

Vistos.

Trata-se de ação de execução para entrega de coisa incerta proposta por 

P.C.O. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. em face de LEONETH 

APARECIDA PIOTTO FONTANA e MARCELO FERNANDO FONTANA, todos 

qualificados nos autos.

Depreende-se que as partes celebraram acordo, bem como requereram a 

suspensão do feito, conforme fls. 194/194-verso.

Deste modo, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (fls. 

194/194-verso), para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, 

ficando, por consequência, SUSPENSA A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

922 do CPC, até o cumprimento integral da obrigação, qual seja, mês de 

dezembro de 2020.

Findo esse prazo, intime-se o autor para manifestar sobre o cumprimento 

das obrigações impostas à requerida.

Caso o exequente informe o descumprimento da obrigação, o processo 

retomará o seu curso, conforme aduz o art. 922, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil.

Nos termos do acordo, o valor penhorado na conta salário da executada 

Leoneth deverá ser devolvido, por meio de alvará judicial, na conta 

indicada no referido acordo.

 Frise-se, ainda, que eventual valor penhorado em nome de Marcelo 

Fernando Fontana deverá ser liberado na conta de titularidade de Bruno 

Piotto Fontana, CPF n. 024.970.041-59, Banco Bradesco, Ag. n. 1378, C/c 

n. 13484-8, conforme pactuado.

 Por fim, ainda de acordo com o avençado, oficie-se à Prefeitura Municipal 

de Jaciara para cessar os descontos na folha de pagamento da 

exequente Leoneth Aparecida Piotto Fontana.

Intime-se.

 Cumpra-se. Às providências

Jaciara/MT, 28 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111295 Nr: 1794-19.2018.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU RODRIGUES MONCAO - MEI, ELISEU 

RODRIGUES MONCAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo LEGAL manifestar nos autos, a 

cerca da juntada da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48305 Nr: 3599-51.2011.811.0010

 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: RENATO JOSÉ ROTLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO NAOUM, USINA PANTANAL DE 

AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, MOUNIR NAOUM, AERO AGRÍCOLA BOA 

SAFRA LTDA, DIONES ALENCAR GANZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO STEFANES 

SANTAMARIA - OAB:14367, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, Eduardo Urany de Castro - OAB:16.539 - 

GO, EDY WILSON PICCINI - OAB:4950/MT, HELLEN STECKELBERG - 

OAB:31.009/GO, PRISCILA ROSA VIEIRA RORIZ - OAB:34.171/GO, 

REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação ao recurso de apelação. É o que me 

cumpre certificar.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134565 Nr: 4399-98.2019.811.0010

 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): JULIANO MARTINS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) JULIANO MARTINS DA SILVEIRA para, 

no prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO 

DE ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista a juntada 

de procuração de ref. 20 dos autos, aonde o(a) indiciado(a) informou que 

tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr. Fernanda Faustino Pereira 

e Danilo Gaiva Magalhães dos Santos.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 28 de janeiro de 2019.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 134565 Nr: 4399-98.2019.811.0010

 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): JULIANO MARTINS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido, sob o argumento de que ainda permanecem os 

requisitos que ensejaram o decreto prisional (ref. 12).É o relato. 

Fundamento e decido.Em que pese a alegação da Douta defesa, entendo 

que tal pleito não merece acolhimento. Vejamos.Conforme exigência 

prevista no art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da 

prisão preventiva mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos 

fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, 

estes, na presença do periculum in libertatis. Oportuno consignar que a 
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presença do fumus comissi delicti consiste nos indícios de materialidade e 

autoria do crime, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia 

da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem 

como da conveniência da instrução criminal.Pois bem, analisando 

atentamente os autos e em conformidade com o parecer ministerial, 

entendo estar presente a prova da existência do crime e os indícios 

suficientes de autoria, os quais coexistem com o requisito da garantia da 

ordem pública, entendo que não assiste razão à r. defesa, porquanto os 

fundamentos utilizados para o decreto da segregação cautelar se 

mostram idôneos para a manutenção da medida..., INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva pleiteada em favor de JULIANO MARTINS 

DA SILVEIRA, mantendo incólume o decreto prisional.Ademais, 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo solicite informações quanto ao 

cumprimento da carta precatória expedida para notificação do acusado, 

com urgência, por se tratar de processo com réu preso.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-88.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000180-88.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MAYARA 

GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA DOS 

SANTOS 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

29 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: 1000181-73.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA MENEZES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000181-73.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:EDIVANIA 

MENEZES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA 

SILVA DOS SANTOS 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

29 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: 1001020-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(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. 28536020 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-28.2020.8.11.0010

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:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000184-28.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MARIANA ROSA 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO DA 

CRUZ 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

29 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: 1000528-43.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EWERSON PATRIK FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(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))

 

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: 1001845-76.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS 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:

FERNANDO FERRARI COUTINHO (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. 28156667, 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001145-03.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA BARBOSA DOS SANTOS (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. 28561458 , 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001431-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WINICIUS COSTA ARAUJO (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. 28561477, 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000884-09.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR BARCELOS DE ANDRADE (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. 28562391, 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA MARQUES PEREIRA (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. 28558666 , 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000400-23.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDE MATEUS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA BORGES DE ANDRADE OAB - MT25607/O (ADVOGADO(A))

DAYANNE DEYSE DE SOUZA OAB - MT24859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos à execução de id n. 28567449 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 à execução de id n 

28567449 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001446-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SALOMAO DA SILVA (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. 28577660, 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000167-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (EXECUTADO)

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO(A))

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(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. 28563786 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-45.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS 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:

AILTON PAVAO BRAGANHOLO (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: 10/03/2020 Hora: 09:15 , 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: 1001570-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORRANY NUNES BARROS (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: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 09:15 , 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
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Processo Número: 1000070-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS 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:

ZINALDO MARTINS DA ROSA (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. 28581359 , 

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: 1000070-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS 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:

ZINALDO MARTINS DA ROSA (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. 28581359 , 

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: 1000058-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS 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:

DARIO FROTA 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. 28586113, 

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.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 12802 Nr: 1465-71.2004.811.0018

 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: Olivia Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci Gomes Ribeiro, Nair Volpato Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pinheiro - OAB:2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Processo nº 1465-71.2004.811.0018

Código nº 12802

Vistos etc.

Tendo em vista a existência de lembrete pendente de juntada constando 

no Sistema Apolo, encaminho os autos à Secretaria, para a devida 

juntada, e após, volvam-me os autos conclusos para deliberação no feito.

Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 25351 Nr: 3412-58.2007.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Rezer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSE FRANCO - 

OAB:6188

 Processo nº 2007/936

Código nº 25351

Vistos, etc.

DEFIRO o requerimento formulado à fl. 107, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, pelo prazo de 12 meses, nos termos do art. 

922, suspensa a prescrição intercorrente.

Após o prazo prescricional (01 ano), contado a partir da suspensão, 

vistas ao exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos 

para análise da ocorrência da prescrição intercorrente.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74284 Nr: 3316-62.2015.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Juara - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3316-62.2015.811.0018.

Código nº 74284

Vistos, etc.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, proposta pela DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra MUNICÍPIO DE 

JUARA/MT, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre uma diligência e outra, a parte executada requereu a extinção do 

presente feito, na forma do art. 924, inc. II do CPC (fls. 22/25).

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando detidamente os autos, bem como considerando a manifestação 

expressa da parte executada às fls. 22/25, informando que o valor do 

crédito encontra-se quitado, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 26 da lei nº 6.830/80 c/c com 

o art. 924, III, do Novo Código de Processo Civil.

Sem Custas. Publique-se e Registre-se.

 Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 61997 Nr: 4622-37.2013.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. dos Santos Neto Transportes-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 Processo nº 4622-37.2013.811.0018.

Código nº 61997

Vistos, etc.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL, proposta pela FAZENDA NACIONAL, 

contra J. DOS SANTOS NETO TRANSPORTES-ME, todos devidamente 
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qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente requereu a extinção do presente 

feito.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando detidamente os autos, bem como considerando a manifestação 

expressa da parte exequente às fls. 80/87, informando que o valor do 

crédito encontra-se quitado, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 26 da lei nº 6.830/80 c/c com 

o art. 924, III, do Novo Código de Processo Civil.

Sem Custas. Publique-se e Registre-se.

 Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 56012 Nr: 2239-23.2012.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R Cambraia Soares-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Processo nº 2239-23.2012.811.0018

Código nº 56012

Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito conforme solicitado à fl. 74.

Com efeito, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório pelo período 

de 06 (seis) anos, prazo esse que computa 01 (um) ano de suspensão 

prevista no artigo 40 da LEF somado ao lustro prescricional do crédito 

tributário.

Caso transcorrido tal prazo no arquivo provisório sem manifestação da 

parte exequente, CONCLUSOS para análise da prescrição, sendo certo 

que tal situação deverá ser anotada no sistema Apolo.

Por outro lado, caso haja manifestação dentro do lapso temporal aludido, 

CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 8765 Nr: 362-63.2003.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C.Sirena ME (Sirena Comercial 

Agropecuários).

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles de Souza Rodrigues 

- OAB:9874-B/MT

 Processo nº 362-63.2003.811.0018

Código nº 8765

Vistos, etc.

Transcorrido 1 (um) ano de suspensão dos autos, DETERMINO com fulcro 

no art. 40 da LEF, § 2º, o ARQUIVAMENTO provisório da execução, com 

as ressalvas do §3º.

Caso transcorrido tal prazo no arquivo provisório sem manifestação da 

parte exequente, CONCLUSOS para análise da prescrição, sendo certo 

que tal situação deverá ser anotada no sistema Apolo.

Por outro lado, caso haja manifestação dentro do lapso temporal aludido, 

CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 64750 Nr: 2032-53.2014.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magui - Ind. Com. Exportação e Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Lemos Villela - 

OAB:52572

 Processo nº 2032-53.2014.811.0018

Código nº 64750

Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito conforme solicitado à fl. 87.

Com efeito, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório pelo período 

de 06 (seis) anos, prazo esse que computa 01 (um) ano de suspensão 

prevista no artigo 40 da LEF somado ao lustro prescricional do crédito 

tributário.

Caso transcorrido tal prazo no arquivo provisório sem manifestação da 

parte exequente, CONCLUSOS para análise da prescrição, sendo certo 

que tal situação deverá ser anotada no sistema Apolo.

Por outro lado, caso haja manifestação dentro do lapso temporal aludido, 

CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 63200 Nr: 632-04.2014.811.0018

 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: Maria de Fátima Reguine Gonçalves Lobato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e 

o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de 

questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve 

o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que 

as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 

12.153/2009. (IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO 

DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 

10/12/2018) (TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 

00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, 

Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de 

Publicação: 10/12/2018)”. Ante ao exposto, nos termos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação para o JUÍZO DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, determinando a 

remessa do feito, com as nossas homenagens, baixas e anotações de 

estilo.Cientifique-se as partes. Cumpra-se imediatamente, expedindo-se o 

necessário com máxima urgência.Juara/MT, 23 de Janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79585 Nr: 1815-39.2016.811.0018

 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: Evaldo José de Oliveira, Carlos Lucian Dorta de Oliveira, 

Guilherme de Jesus Oliveira, Larissa Carla Dorta de Oliveira, Hebertt Santi 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Dorta de Oliveira, Isaura Emilia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO GUSTAVO BRAGA E 

SILVA - OAB:27648

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 396 de 691



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Inicialmente DEFIRO a habilitação de Edna Aparecida dos Santos, nos 

termos do art. 689, do CPC, uma vez que a condição de herdeira está 

comprovada com os documentos juntados, sendo que dispenso a 

suspensão dos autos, e consequente citação dos requeridos conforme 

requerido pela parte.DEFIRO a incorporação ao Arrolamento de quantias 

contidas em conta bancária, requerido em ref. 36, no valor de R$ 

17.364,14 (dezessete mil trezentos e sessenta e quatro reais e quatorze 

centavos), momento em que atualizo o valor da causa para 117.364,14 

(centro e dezessete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quatorze 

centavos).Verifico que a parte ainda não se manifestou acerca da 

avaliação do imóvel realizada nos autos, assim INTIMEM-SE as partes para 

se manifestarem no prazo de 15 dias.Após, DETERMINO que a Secretaria 

providencie a correção no sistema Apolo, alterando as partes na 

demanda.INDEFIRO o requerido pela Fazenda quanto às buscas em 

sistemas BACENJUD e RENAJUD, eis que eventual ocultação de patrimônio 

pela parte poderá ser analisada posteriormente, momento em que serão 

tomadas as medidas cabíveis, bem como, tendo em visto que a mesma já 

manifestou que não possui interesse na causa.Após, tudo devidamente 

cumprido e em caso de concordância pelas partes, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem apresentando as últimas declarações, conforme 

dispõe o artigo 636, do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37355 Nr: 1523-64.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Arruda Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Intimar as partes acerca do cálculo de fls. 538, para que no prazo de 15 

dias se manifestem nos autos, pugnando o que de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43616 Nr: 727-05.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giraldelli & Giraldelli Ltda, Antonio Carlos 

Giraldelli, Maria Elena Grigoleto Giraldelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA HELENA GIRALDELLI 

- OAB:9.141 /MT

 Proceder a Intimação dos requeridos para depositar o valor dos 

honorários periciais de avaliação, nos termos do artigo 82 do NCPC, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62278 Nr: 4897-83.2013.811.0018

 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: Maria Marta de Rossi Calibas, Daniela de Rossi Calibas 

Barbosa, Aline de Rossi Calibas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens - Administração e Promoções Ltda, 

Bradesco Vida e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A, RICARDO GAZZI - OAB:135.319

 Nos termos do artigo 5º, § do Provimento nº 31/2016/CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as partes, para efetuarem em forma de rateio, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 3.220,00 (três mil, duzentos e vinte reais ), a que foram condenadas 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 1.610,00 (hum mil, seiscentos e dez reais), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 1.610,00 (hum mil, seiscentos e dez reais), para fins 

da guia de taxa. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas e taxas finais ou remanescentes- preencher o 

número único do processo e buscar, após conferir os dados e gerar guia. 

Informo ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38203 Nr: 2237-24.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Fortunato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geni Dias Marães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Proceder a intimação da parte autora acerca do Mandado de Intimação e 

Certidão de fls.101/102, para que se manifeste, no prazo de 15(quinze) 

dias.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000115-69.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLACIELMA ARAUJO RODRIGUES SOARES (REQUERIDO)

EVALDO PAULO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000115-69.2020.8.11.0018. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: EVALDO PAULO SOARES, GLACIELMA 

ARAUJO RODRIGUES SOARES D E S P A C H O Intime-se a parte autora 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos 

comprovantes de pagamento de custas e taxas sobre o valor da causa, 

sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 

do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

- Juiz de Direito -

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39806 Nr: 265-82.2011.811.0018

 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: Jose Sirso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mamborê - Industria e Comércio de Madeiras 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rebeka Vieira - OAB:267530/SP, 

Rodrigo Ribas Couto - OAB:147479/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para conhecimento quanto Resolução do Mérito – 

Homologação fl.95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 60796 Nr: 3408-11.2013.811.0018

 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: PHdM, LdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Karine de Gois Conradi - OAB:22077/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono do autor quanto a decisão de fl.73,como também da data 

para coleta para exame de DNA, sendo dia 06/03/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42839 Nr: 3269-30.2011.811.0018

 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: Osório Luis da Silva, Terezinha Fidelis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.L.G. - Construções e Empreendimentos 

Imobiliários Ltda, Danilo Kerbes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, MOACIR VELOZO JUNIOR - OAB:120198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20.763

 Intimar patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

quando a juntada de fs.109/111, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57241 Nr: 3480-32.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 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

 Intimação das partes quanto decisão de fl.259.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90831 Nr: 2069-75.2017.811.0018

 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: Fernanda Camila de Souza, Dionisio de Souza Rezende

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora quanto o recurso de apelação de ref.68.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000109-62.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR DEPOLIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000109-62.2020.8.11.0018. AUTOR(A): EDENIR 

DEPOLIS DOS SANTOS REU: BANCO BMG S.A D E C I S Ã O 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. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote no sistema acerca da 

prioridade na tramitação destes autos. 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. A L E X 

A N D R E S Ó C R A T E S M E N D E S - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000110-47.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR DEPOLIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000110-47.2020.8.11.0018. AUTOR(A): EDENIR 

DEPOLIS DOS SANTOS REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO D E C I S Ã O 

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. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote no sistema 

acerca da prioridade na tramitação destes autos. 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. A L E X A N D R E S Ó C R A T E S M E N D E S - Juiz de 

Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000112-17.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR DEPOLIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000112-17.2020.8.11.0018. AUTOR(A): EDENIR 

DEPOLIS DOS SANTOS REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO D E C I S Ã O 

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. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote no sistema 

acerca da prioridade na tramitação destes autos. 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. A L E X A N D R E S Ó C R A T E S M E N D E S - Juiz de 

Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000113-02.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR DEPOLIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000113-02.2020.8.11.0018. AUTOR(A): EDENIR 

DEPOLIS DOS SANTOS REU: BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O 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. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote no sistema acerca da 

prioridade na tramitação destes autos. 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. A L E X 

A N D R E S Ó C R A T E S M E N D E S - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-84.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR DEPOLIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000114-84.2020.8.11.0018. AUTOR(A): EDENIR 

DEPOLIS DOS SANTOS REU: BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O 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. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote no sistema acerca da 

prioridade na tramitação destes autos. 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. A L E X 

A N D R E S Ó C R A T E S M E N D E S - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000123-46.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR DEPOLIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000123-46.2020.8.11.0018. AUTOR(A): EDENIR 

DEPOLIS DOS SANTOS REU: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O 

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. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote no sistema 

acerca da prioridade na tramitação destes autos. 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. A L E X A N D R E S Ó C R A T E S M E N D E S - Juiz de 

Direito-

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-23.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA GONCALVES CAUBELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALIA APARECIDA RODRIGUES (REU)

 

PROCESSO n. 1000131-23.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:MARIA REGINA 

GONCALVES CAUBELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLY 

ALBERTO HEITMANN NETO POLO PASSIVO: TALIA APARECIDA 

RODRIGUES 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: 17/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 

78575-000 . CUIABÁ, 29 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.: 120447 Nr: 7388-87.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anesio da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de abril de 

2020, às 14h30min. Intimem-se as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva, 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).Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se. Juara/MT, 13 de agosto de 2019. Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 135437 Nr: 5744-75.2019.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:23070/B

 Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de fevereiro de 

2020, às 16h30min. Intimem-se as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 
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para a oitiva, 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).Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se.Juara/MT, 17 de dezembro de 2019. Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 111343 Nr: 3612-79.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Vieira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEOVANE VIEIRA CARDOSO, Cpf: 

01634366140, Rg: 2825716-2, Filiação: Eva Vieira Cardoso de Castro, data 

de nascimento: 17/08/1985, brasileiro(a), natural de Rio Verde-GO, 

solteiro(a), serviços gerais/jardineiro, Telefone 9648-1857/99989-0204. 

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: Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal 

contida na denúncia, para condenar o acusado Geovane Vieira Cardoso, 

devidamente qualificado nos autos, por ter cometido o crime previsto no 

artigo 129, § 9º do Código Penal com as implicações da Lei Maria da 

Penha. Passo, portanto, a dosar a pena em consonância com o critério 

trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal.A pena prevista para o 

crime de lesão corporal praticada no ambiente doméstico é de detenção de 

3 (três) meses a 3 (três) anos,nos termos do art. 129, § 9º do 

CP.Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e 

atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime, verifico que a culpabilidade foi normal à espécie; 

quanto aos antecedentes criminais verifica-se que o acusado é 

reincidente (guia de execução unificada nº 0000988-91.2017.8.111.0018 – 

processo de origem código 76458), bem como é portador de maus 

antecedentes (0000988-91.2017.8.111.0018 – processo de origem código 

43878), de forma que uma condenação será utilizada na primeira fase 

dosimétrica e a outra será utilizada na segunda fase para agravar a pena 

do denunciado; no que se refere à conduta social inexistem nos autos 

elementos suficientes para aferir; personalidade não há elementos 

suficientes para analisá-la, razão por que, deixo de valorá-la; motivos são 

próprios do tipo violado; as circunstâncias foram normais à espécie; 

consequências próprias do tipo penal e por fim, o comportamento da vítima 

não foi decisivo ou mesmo facilitador para a prática do delito.Nesta 

perspectiva, como suficiente e necessária à prevenção e reprovação, fixo 

a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção.Reconheço a atenuante da confissão e a agravante da 

reincidência. Nesses casos, entendo que tais circunstâncias se equivalem 

devendo ser compensadas, razão pela qual mantenho a pena em 3 (três) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção.Ausente causa de aumento ou 

diminuição da pena, razão pela qual fica o réu condenado a pena de 3 

(três) mesese 15 (quinze) dias de detenção.Ao fim da aplicação do 

sistema trifásico, fixo a pena definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) 

dias de detenção como medida necessária e suficiente para repreender e 

prevenir a conduta praticada.Nos termos do artigo 33, § 2º alínea “c” do 

Código Penal fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da 

reprimenda.Ainda, diante da reincidência do réu e da natureza do delito 

(art. 44, § 3º, do CP) não cabe a conversão da pena em restritiva de 

direitos, tampouco a sua suspensão (art. 77, inciso I).Custas pelo réu 

(CPP, art. 804). Expeçam-se as comunicações de estilo para os órgãos 

oficiais, inclusive Justiça Eleitoral, bem como Carta de Guia e o que mais 

f o r  n e c e s s á r i o . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Cumpra-se.Juara/MT,322 de outubro de 2019.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz 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, Thais Fernanda Dias 

Ferreira, digitei.

Juara, 28 de janeiro de 2020

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor Judiciário Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000078-21.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RUDLOFF SISTEMA DE PROTENSAO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDONE OAB - SP196924 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR DE SOUZA KACHORROSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000078-21.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: RUDLOFF SISTEMA DE PROTENSAO LTDA. REQUERIDO: 

JUNIOR DE SOUZA KACHORROSKI V I S T O S. Prefacialmente, intime-se a 

parte autora para comprovar o recolhimento das custas processuais 

devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da missiva. Após, 

preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade: 1). Citação do requerido; Após o cabal 

cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as 

nossas homenagens. 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. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000084-28.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000084-28.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO REQUERIDO: JONAS FERREIRA V I S T 

O S. Prefacialmente, intime-se a parte autora para comprovar o 

recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção. Após, preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade: 1). Citação, penhora e 

avaliação; Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao 

juízo deprecante com as nossas homenagens. 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. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000001-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VENSO BOMFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000001-17.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MARIA APARECIDA VENSO BOMFIM EXECUTADO: MUNICIPIO 

DE JUINA Vistos. Considerando que a incidência de correção monetária e 

juros moratórios é matéria de ordem pública e, por isso, não está sujeita à 

preclusão, indefiro o pedido de reconsideração formulado. Intime-se a 

Fazenda Pública do pedido de cumprimento de sentença formulado, 

observando o cálculo de Id. 26809025, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Não havendo 

manifestação no prazo legal, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados pela exequente. Na hipótese de ser apresentada 

impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000598-20.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLEN CRISTINA AMARAL TEODORO (EXECUTADO)

AGNALDO EGIDO NUNES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000598-20.2016.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: AGNALDO EGIDO NUNES 

JUNIOR, MICHELLEN CRISTINA AMARAL TEODORO VISTOS. Considerando 

que a pesquisa realizada por meio do sistema INFOSEG contempla os 

endereços informados à Receita Federal e ao Detran, é desnecessária a 

utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para tal providência, razão 

pela qual, indefiro o pedido formulado nesse sentido. Ademais, 

compulsando os autos verifica-se que o exequente não comprovou a 

distribuição da carta precatória expedida para citação do executado 

Agnaldo - Id. 19445406, bem como que o endereço da executada 

Michellen localizado na pesquisa de Id. 17377451, não foi diligenciado. 

Portando, intime-se o exequente para comprovaras providências adotadas 

em relação a citação de Agnaldo, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Sem prejuízo, considerando que o endereço da executada 

Michellen está localizado no mesmo logradouro de Agnaldo, expeça-se 

ofício ao Juízo deprecado, para que acrescente à finalidade da missiva a 

citação da executada. Caso o expediente já tenha sido cumprido, 

expeça-se nova precatória. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000408-57.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLYSON PEREIRA DE MENDONCA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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 1000408-57.2016.8.11.0025 

AUTOR(A): SILVANA PEREIRA LIMA REU: DARLYSON PEREIRA DE 

MENDONCA VISTOS. Intime-se o requerido para que preste as 

informações requeridas pela autora na petição de Id. 25150096, no prazo 

de 15 dias. Quedando-se inerte, defiro desde já a pesquisa de possíveis 

registros de vínculos empregatícios do executado no banco de dados do 

Ministério do Trabalho e Emprego, cuja medida deverá ser realizada por 

meio do sistema CAGED. Caso a pesquisa indique que o executado possui 

vínculo empregatício, nos termos do que preconiza o artigo 529 do CPC, 

determino a expedição de ofício ao empregador para que proceda ao 

desconto dos alimentos estipulados no acórdão de Id. 24775634 – 40% 

salário mínimo, que a partir do dia 1º de fevereiro passará a corresponder 

a R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais), na remuneração do requerido 

do mês seguinte, a contar do protocolo do ofício, sob pena de crime de 

desobediência. Os valores descontados deverão ser depositados 

mensalmente em conta bancária a ser indicada pela genitora da 

requerente na petição de Id. 25150096. Restando infrutíferas as 

providências anteriores, determino a expedição de ofício ao INSS 

solicitando informações sobre o eventual recebimento de benefício 

previdenciário pelo requerido. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002463-73.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DE TAL (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1002463-73.2019.8.11.0025 

AUTOR(A): SEBASTIAO ALVES DE FARIA REU: WESLEY DE TAL VISTOS. 

Conforme se infere dos autos o autor alegou se enquadrar no conceito de 

hipossuficiência financeira na acepção jurídica da palavra, razão porque 

requereu a concessão dos benefícios justiça gratuita em seu favor. 

Determinada sua intimação para comprovar a precariedade alegada, o 

requerido alegou trabalhar em regime de agricultura familiar, com a venda 

de produtos e animais e instruiu tal declaração com extrato das 

informações prestadas à Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de 

Mato Grosso – SEFAZ/MT, referente às atividades praticadas no ano de 

2018. Ainda, afirmou que para complementar sua renda, faz bicos como 

mecânico, porém não atinge o limite mínimo para declarar imposto de 

renda. Em que pese os fatos alegados, há que se observar que os 

documentos apresentados não são suficientes para comprovar a atual 

situação financeira do autor, mormente porque as GIA’s anexadas aos 

autos referem-se às atividades desempenhadas no ano de 2018 e, apesar 

de ter alegado trabalhar com a venda de animais, o autor não trouxe aos 

autos seu cadastro e controle de movimentação registrado no INDEA. Por 

fim, o fato de desempenhar atividade agrícola e não declarar Imposto de 

Renda, não demonstra sua atual condição financeira, até mesmo porque a 

mera isenção da declaração de imposto de renda não implica em sua 

hipossuficiência, haja vista que o limite de rendimento no caso da atividade 

rural é de receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50, há 

possibilidade do requerente perceber renda mensal superior a R$ 

11.899,87, o que, sem dúvidas, enseja o afastamento da hipossuficiência 

alegada. Desta forma, pela derradeira vez, intime-se o requerente, para 

comprovar documentalmente sua hipossuficiência financeira, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002137-16.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GOLDSTEIN (AUTOR(A))

ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN (AUTOR(A))
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GIL GOLDSTEIN (AUTOR(A))

GOLAN GOLDSTEIN (AUTOR(A))

IONATAN DAVID GOLDSTEIN (AUTOR(A))

GILAD GOLDSTEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT17000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA (LITISCONSORTES)

ANA LUISA JARDIM SAMORA RODRIGUES DA CUNHA (LITISCONSORTES)

HERMES LOURENCO BERGAMIM (REU)

LISANE BOENIG BOGER (REU)

FERNANDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA (LITISCONSORTES)

CAROLINA ERIKA AUGUSTIN RODRIGUES DA CUNHA (LITISCONSORTES)

ANTÔNIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA 

(LITISCONSORTES)

ANDREA CHUEIRI ARANTES RODRIGUES DA CUNHA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo nº: 1002137-16.2019.8.11.0025 Requerentes: Elisete 

Terezinha Bergamin Goldstein e Outros Requeridos: Espólio de Hermes 

Bergamin e Outros VISTOS, Determinada a retificação do valor da causa 

indicado na inicial, para que se adequasse ao montante do pedido, de 

modo absolutamente inusitado, afirmaram os autores que alguns desistiam 

do pedido indenizatório, enquanto a inventariante e o Espólio por ele 

representado, apesar de permanecerem no polo ativo, assinalaram que 

corrigiriam o valor da causa pelo montante nominal e histórico dos atos 

jurídicos que pretendem ver anulados, afirmando que a se somar a tais 

valores, o quantum relativo à indenização por danos materiais e morais 

perquirida na inicial, a parte não possuiria mais liquidez financeira para 

litigar sem prejuízo de sua subsistência. Aparentemente confundem-se os 

requerentes sobre a finalidade da valoração da causa na peça inicial, para 

atribuir a tal requisito da petição inicial a finalidade única de servir de 

parâmetro para quantificação das custas judiciárias, olvidando-se que o 

art. 292 do CPC/15 estabelece de forma clara regras processuais que 

delimitam e orientam a forma de quantificação do valor da causa, como um 

elemento específico e obrigatório do pedido. Dito isso, basta apontar que o 

art. 292, e seus incisos II, V e VI, do NCPC estabelecem que: Art. 292. O 

valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II 

- na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; (...) V - na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles; Sendo assim, e porque a regra do § 3º do mesmo 

dispositivo de lei permite ao julgador corrigir “de ofício e por arbitramento, o 

valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo 

patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, 

caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”, 

passo a proferir juízo de correção do valor dado à causa que, 

confessadamente, persiste absolutamente descompassado daquilo que os 

autores pretendem. No pertinente à anulação das escrituras de compra e 

venda dos imóveis rurais contíguos, identificados como “Fazenda Triunfo”, 

com área de 475,9898 has. (matrícula n. 1945 do Cartório do 1º Ofício – 

Registro de Imóveis de Brasnorte/MT) e “Fazenda Brilhante”, com área de 

1.452 has., também em Brasnorte/MT, e registrado sob a matrícula n. 2909 

do mesmo CRI, é evidente que o valor da pretensão deve corresponder ao 

valor do ato que se pretende nulificar, e, portanto, nesse ponto, a emenda 

à inicial mostra-se correta, já que, mesmo assinalando que os valores são 

irrisórios e simulados, comprovou-se que essa é a quantia indicada nas 

escrituras como representativa do ato jurídico que se busca invalidar. 

Todavia, como se acha clarividente na peça de ingresso, pretendem os 

autores não somente a anulação das alienações feitas de modo 

alegadamente viciado; querem a indenização por todo o tempo que 

deixaram de usufruir dos lucros e dividendos das terras alegadamente 

alienadas de forma ilícita, e apesar de dizerem ser impossível liquidar esse 

quantum, são eles próprios que se apressam a indicar que nos aludidos 

imóveis rurais há intensa atividade econômica, com plantio de mais de 

2000 hectares de lavoura, dos quais se dizem detentores de 50% dos 

dividendos, o que demonstra ser totalmente possível a quantificação dos 

danos e dos lucros cessantes pretendidos, que não podem deixar de ser 

quantificados somente porque a parte não pretende dispender o valor das 

custas judiciais de forma integral. Da mesma forma, requerido e 

quantificado o valor dos danos morais, evidente que tal montante precisa 

ser somado aos demais pedidos, e aí sim teremos o valor real e adequado 

da causa. Por conseguinte, e valendo-se da previsão legal de que, não 

valorado corretamente o montante da causa, esse valor seja arbitrado 

pelo juízo, tomando por base as referências locais sobre produtividade 

das áreas de plantio e valor médio da saca de soja, e considerando que o 

percentual alegadamente devido aos autores corresponde a metade da 

produção, dos últimos 8 anos (2011 a 2019), e de acordo com as 

p u b l i c a ç õ e s  o f i c i a i s 

(www.agrolink.com.br/regional/mt/brasnorte/estatistica), de que a 

produtividade na região é de 3.008 kg/ha., e tomando em conta os valores 

da saca de soja no período, é possível mensurar, ainda que por 

arbitramento, uma produção de algo em torno de 100.000 sacas de 

soja/safra, o que significaria aproximadamente, R$ 40.000.000,00 no 

período. Descontando-se o custo da produção, que giram em torno de 

25%, então temos como arbitráveis um total de R$ 30.000.000,00 (trinta 

milhões de reais), dos quais, segundo os autores, metade deveria lhes ser 

entregue, pela divisão societária reclamada, o que representa, somado 

aos demais valores dos pedidos cumulativos, a importância de R$ 

15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais), que 

é o valor que deve ser arbitrado para a causa. Desse modo, altero de 

ofício o valor da causa, rejeitando o pedido da autora de concessão dos 

benefícios da gratuidade, porque se trata de exemplo pronto e acabado da 

distorção criada pelo falso conceito de que a benesse serve a permitir que 

as partes, ricas ou pobres, litiguem pagando o quanto quiserem de custas 

judiciárias, como se o acesso à Justiça fosse uma garantia impassível de 

condicionamentos, como se a prestação jurisdicional fosse um luxo pelo 

qual se paga, se e quando aprouver ao ‘cliente’. Diga-se de modo direto: 

se até agora a parte não era hipossuficiente, se recolheu já um total de R$ 

8.000,00 de custas, é obvio que não é hipossuficiente e, portanto, a 

gratuidade não lhe é devida. Lado outro, inexiste previsão legal ou 

normativa para recolhimento diferido das custas judiciárias, mas há, por 

permissivo legal regulamentado na CNGC/MT previsão de pagamento 

parcelado das custas judiciais e, sendo assim, com espeque no que 

preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação dos autores ao recolhimento das custas 

complementares, em 06 (seis) prestações contínuas e sucessivas, sendo 

a primeira em até 15 dias da intimação deste decisum, e as demais nos 

meses subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) 

devendo a Secretaria Judiciária certificar, de imediato, qualquer 

desobediência ou descumprimento dessa ordem, bem como fazer os 

autos conclusos para extinção. A fim de possibilitar o lançamento das 

informações no sistema de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e 

controle desta modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Se obedecida a ordem aqui exarada e 

iniciado o recolhimento das custas, promova-se ao cumprimento da ordem 

de citação dos réus, designação de audiência de mediação e demais atos 

necessários à angularização processual. Omissa a parte, conclusos para 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 23 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000888-30.2019.8.11.0025

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:

MARLENE STAEHLER (REU)

ILSE STAEHLER (REU)
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INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

27/04/2020, ÀS 08H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

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

Processo Número: 1000694-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. N. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Segue em anexo;

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000002-02.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO VENANCIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, INFORMAR NOVO ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000636-27.2019.8.11.0025

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:

DAIANE CRISTINA DOS SANTOS SILVA (REU)

 

SOBRE AUDIÊNCIA NO CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000975-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

negativa

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001105-73.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MACEDO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGÉRIO ANDRADE GOMES (REQUERIDO)

ARLINDO FERNANDES PACHECO (REQUERIDO)

ADEMIR BRASILINO DE BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Certidão Certifico e dou fé que eu, João Carlos da Silva Pereira, Oficial de 

Justiça, abaixo assinado, extraído dos Autos do Processo de nº. 

10011105-73.2019.811.0025, dirigi-me ao endereço e ali estando, 

conversei com a Sra. Rosilena, que informou que o mesmo havia ido para 

o sitio para no distrito de filadelfia, em local não sabido, diante desse fato 

deixei de citar e intimar o Sr. Ademir Brasilino de Barros, em relação aos 

Srs. Arlindo e Rogerio, não foi possível dar fiel cumprimento ao mandado 

em virtude da insuficiência dos endereços, diante desse fato devolvo o 

mandado em cartório e fico no aguardo de novas determinações. Portanto 

NÃO FOI POSSIVEL CITAR e INTIMAR os Srs. Ademir Brasilino de Barros, 

Arlindo Fernandes Pacheco e Rogerio Andrade Gomes, pelos motivos 

acima descritos. Juína/MT, 17 de dezembro de 2019. 

_________________________ João Carlos da Silva Pereira Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001406-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO BELMAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEIKIANE DOS SANTOS RODRIGUES (REU)

EMILLY DOS SANTOS RODRIGUES (REU)

LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS (REU)

VIVANE DA SILVA VIEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001406-54.2018.8.11.0025 AURELIO BELMAR - CPF: 045.025.829-72 

(AUTOR(A)) LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS (RÉU), EMILLY DOS 

SANTOS RODRIGUES (RÉU), HEIKIANE DOS SANTOS RODRIGUES (RÉU), 

VIVANE DA SILVA VIEIRA (RÉU) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico eu, Paulo 

Chrispiniano de Almeida, Oficial de Justiça que, em cumprimento ao 

presente, diligênciei no dia 18/12/2019, às 16:00 horas, até os endereços 

constantes, nesta cidade, e sendo lá, procedi com a citação da 

requeridas: Luzia Cordeiro dos Santos e das menores: Emilly dos Santos 

Rodrigues e Heikiane dos Santos Rodrigues, na pessoa de sua genitora e 

também do confinante: Dr. Roberto Guimarães e Silva, do inteiro teor de 

todos os termos da presente ação. Após ouvirem a leitura, receberam as 

cópias que lhes ofereci, exarando suas notas de cientes. Deixei de citar 

as seguintes pessoas: Vivane da Silva Vieira, por não ter localizado a 

mesma, pois informou a Srª. Luzia Cordeiro, madrasta da mesma que, faz 

uns 10 (dez) anos que não tem noticia da requerida. Senai, por encontrar 

fechado, pois já encerrarão os expedientes deste final de ano. Sonia 

Ribeiro Santana, por não ter localizado, pois informou a vizinha que, a 

mesma foi embora para a cidade de Cuiabá, liguei no telefone mencionado, 

so completa a ligação em caixa de mensagens. Gilmar Lopes, por não 

encontrar o numero 283-N, poi percorri toda a extensão da referida rua, o 

numero mais alto que encontrei foi 203, liguei no telefone mencionado, 

sendo informado através de mensagens da operadora que este numero 

de telefone não existe. Dou fé. /MT, 19 de dezembro de 2019. PAULO 

CHRISPINIANO DE ALMEIDA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: 

- TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000151-27.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT (EXECUTADO)

 

INFORMAÇÕES SOBRE AUDIÊNCIA NO CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000980-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS REIS MARIA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DOS REIS MARIA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000980-76.2017.8.11.0025 LUZIA DOS REIS MARIA CAMARGO - CPF: 

383.886.691-68 (REQUERENTE) GERALDO DOS REIS MARIA - CPF: 

060.584.429-15 (INVENTARIADO) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em 

cumprimento ao mandado ID 26243756, INTIMEI de seu teor: NATALINO 

DOS REIS - em 21/11/2019, na Rua Apucarana, 174N, Módulo 05; MARIA 

DE LOURDES DE JESUS DOS REIS - 21/11/2019, na Rua Arco-Iris, 86N, 

Módulo 04; DALVA DOS REIS ZILIO - em 25/11/2019, no Restaurante 

Pasqualotto (Av. JK); MARCOS ANTONIO DOS REIS - em 02/12/2019, no 

Restaurante Pretto e Pretto e; CONCEIÇÃO ANUNCIAÇÃO DOS REIS 

BUENO - em 18/12/2019, na Rua Arco-Iris, 86N, Módulo 04 (reside na 

Comunidade São Raphael, PA Vale do Seringal, 4º Assentamento). Sendo 

que todos, após as respectivas ciências na contrafé, receberam cópia da 

ordem e da decisão. NÃO FOI POSSÍVEL intimar a Sra. Célia Aparecida 

dos Reis porque não reside mais no endereço informado e, segundo 

informaram os intimados acima, estaria residindo no município de 

Vilhena/RO. Por derradeiro, considerando que as custas do processo 

foram deferidas para o final do processo, e a extinção deste foi requerida, 

solicito que, antes da extinção, a autora seja intimada a recolher o valor 

das diligências acima descriminadas, a que atribuo o valor de R$ 110,00 

(cento e dez reais) - (02 diligências no Módulo 04 (R$ 40,00); 02 

diligências no Módulo 02 (R$ 40,00) e; 01 diligência no Módulo 05 (R$ 

30,00). /MT, 19 de dezembro de 2019. ELTON ANTONIO RAUBER Oficial de 

Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000127-04.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. V. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo Nº: 1000127-04.2016.8.11.0025 Requerente: Thania 

Valeria Basilio Requerido: Moisés Soares da Cunha VISTOS, Firmada 

transação judicial entre as partes, foi homologada por sentença e 

determinou-se à requerente o recolhimento das custas judiciais sobre o 

valor da avença, ordem que ela primeiramente ignorou e quando intimada 

sob pena, acabou por requerer fosse mitigada, a fim de que houvesse 

parcelamento das custas finais, pedido esse deferido pelo juízo, na 

decisão de id. 22914024, que foi cientificada à autora na data de 

27/08/2019, conforme movimento n. 3140942. Entretanto, passados 5 

meses do deferimento do parcelamento, ou seja, quando deveria estar 

sendo recolhida a penúltima parcela das custas, o que se constata é a 

absoluta omissão da devedora quanto ao cumprimento da obrigação 

cominada, razão pela qual determino a inscrição da dívida nos bancos de 

dados de restrição ao crédito (SERASAJUD), a expedição da competente 

certidão para cobrança da dívida e inscrição em dívida ativa, 

remetendo-se os autos à Central de Arrecadação para os procedimentos 

necessários ao registro e execução da dívida fiscal constituída e 

inadimplida. Não havendo outros atos a praticar, executadas as diligências 

aqui determinadas, arquive-se o feito definitivamente, condicionando 

qualquer pedido de desarquivamento, expedição de ofícios ou documentos 

referentes aos bens partilhados, ao pagamento das custas judiciárias 

inadimplidas. Publicado no PJe. Às providências. Juína/MT, 24 de janeiro de 

2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002195-19.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOANES CLAUDIO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT27777-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS EVANGELISTA RIOS (REU)

 

em PDF.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001476-37.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. K. C. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

E. N. C. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO)

K. S. C. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001476-37.2019.8.11.0025 REGINALDO DE ALMEIDA - CPF: 

003.692.781-35 (REQUERENTE) ERILDA KATIA COSTA BITU - CPF: 

030.634.571-40 (REQUERIDO) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que juntamente com 

os agentes de infância e juventude, Karine e Fabrício, bem como com a 

Conselheira Tutelar Taíse, diligenciei até o endereço constante do 

mandado, onde localizamos a impúbere Kemilly Sofhia, que estava sob os 

cuidados de sua pro-genitora materna, Srª Maria Aparecida da Costa 

Gonçalves, que de forma civilizada entregou a criança ao genitor, ora 

requerente, que após ser solicitado também compareceu ao local, ainda, 

acompanhado da equipe supracitada, diligenciamos até a rodoviária, onde 

posteriormente o requerente juntamente com sua filha retornou à Cidade 

de Tangará da Serra, assim: 1-PROCEDI À BUSCA E APREENSÃO DA 

CRIANÇA KEMILLY SOFHIA COSTA DE ALMEIDA entregando-a aos 

cuidados de seu genitor SR. REGINALDO DE ALMEIDA; 2 -NÃO FOI 

NECESSÁRIO PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO DE EMILLY NICKOLY 

COSTA DE ALMEIDA, eis que segundo informações do próprio requerente, 

Emilly já está sob sua guarda; 3 - NÃO FOI POSSÍVEL CITAR E INTIMAR 

ERILDA KÁTIA COSTA BITU, ante a não localização da mesma, eis que, 

nem mesmo sua genitora soube informar seu paradeiro; deste modo, 

devolvo o presente para seus devidos fins. /MT, 7 de outubro de 2019. 

ADRIANO LUIZ HERMES Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

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

Processo Número: 1000374-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. S. H. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMONE DE SOUZA ROCHA OAB - 940.575.911-68 (REPRESENTANTE)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. H. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Certidão Certifico e dou fé que eu, João Carlos da Silva Pereira, Oficial de 

Justiça, abaixo assinado, extraído dos Autos do Processo de nº. 

1000374-14.2018.811.0025, em virtude de um equívoco desde oficial de 

Justiça, na certidão de ID 27962038, em qual a finalidade era a prisão civil, 

onde se lê “não foi possível intimar o Sr. Adriano Hubner” leia-se “ NÃO 

FOI POSSIVEL DAR FIEL CUMPRIMENTO A PRISÃO CIVIL”. Juína/MT, 13 de 

janeiro de 2020. _________________________ João Carlos da Silva 

Pereira Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002572-87.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. D. S. (REQUERENTE)

R. C. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISA DE PAIVA SANTOS OAB - SP262045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. M. (REQUERIDO)
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Certidão Certifico e dou fé que eu, João Carlos da Silva Pereira, Oficial de 

Justiça, abaixo assinado, extraído dos Autos do Processo de nº. 

1002572-87.2019.811.0025, dirigi-me ao endereço e ali estando, fui 

informado pela Sra. Angelica atual moradora que o mesmo mudou para 

Cotriguaçu, na rua 01 bairro progresso segunda casa após a ponte, diante 

desse fato devolvo o mandado em cartório e fico no aguardo de novas 

determinações. Portanto NÃO FOI POSSIVEL INTIMAR o Sr. Alison de 

Souza Melo, pelos motivos acima descritos. Juína/MT, 21 de janeiro de 

2020. _________________________ João Carlos da Silva Pereira Oficial 

de Justiça

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001852-57.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. L. D. S. (REQUERENTE)

A. P. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. D. S. (REQUERIDO)

 

Remeto processo à vara para análise do parecer anexado

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001688-58.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. O. A. (REQUERENTE)

I. D. O. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DA SILVA MELO OAB - MT27097/O (ADVOGADO(A))

DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO OAB - MT26287/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA NEGATIVA

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

Processo Número: 1001565-60.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA OAB - MT0021917A (ADVOGADO(A))

VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA OAB - MT23687/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. L. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) RÉU: 

JOSE RAMOS LOPES. SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001181-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. V. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO(A))

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO LUIZ SPANCERSKI OAB - PR33257 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES À COMPARECEREM A 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA NOS AUTOS 

PARA O DIA 12/02/2020, ÀS 13H00MIN., CABENDO AO ADVOGADO DE 

CADA PARTE INFORMAR OU INTIMAR AS TESTEMUNHAS POR ELE 

ARROLADAS DO DIA, HORA E LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

SENDO A INTIMAÇÃO POR VIA JUDICIAL OPÇÃO RESIDUAL, QUANDO 

COMPROVADO QUE A TENTATIVA DO ADVOGADO FOI FRUSTRADA 

(ART. 455, §4º, INCISO I, CPC). ADVIRTE-SE, AINDA, QUE INÉRCIA DO 

ADVOGADO EM RELAÇÃO À COMUNICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS 

IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA DE SUAS INQUIRIÇÕES (ART. 455, §3º, 

CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001059-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA CORDEIRO - ME (EXECUTADO)

RENISSON GOMES CORDEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Processo: 1001059-55.2017.811.0025 PJE Finalidade: citação e intimação 

dos requeridos CERTIDÃO Certifico que em cumprimento ao mandado de 

Citação e intimação, expedido pelo Meritíssimo Juiz de Direito desta 

Comarca de Juína, referente o processo n.° 1001059-55.2017.811.0025, 

dirigi-me até o endereço mencionado no mandado (atual 463N), lá estando, 

não localizei os requeridos, VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA CORDEIRO 

ME e Sr. RENISSON GOMES CORDEIRO, me foi informado pela atual 

moradora que é filha do proprietário já falecido, Sr. José Neves Carvalho, 

e que não conhece os requeridos; pelo que, NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER À CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, em virtude que o mesmo não foi 

localizado. Devolvo o mandado, para os devidos fins. O referido é verdade 

e dou fé. Juína-MT, 17 de dezembro de 2019. KARINE MORAIS SANTOS 

VON ANCKEN Oficiala de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000078-21.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RUDLOFF SISTEMA DE PROTENSAO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDONE OAB - SP196924 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR DE SOUZA KACHORROSKI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000078-21.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: RUDLOFF SISTEMA DE PROTENSAO LTDA. REQUERIDO: 

JUNIOR DE SOUZA KACHORROSKI V I S T O S. Prefacialmente, intime-se a 

parte autora para comprovar o recolhimento das custas processuais 

devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da missiva. Após, 

preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade: 1). Citação do requerido; Após o cabal 

cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as 

nossas homenagens. 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. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000094-72.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN ZENDRINI BUZINGNANI OAB - PR28856 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILACOS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL
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COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000094-72.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE REQUERIDO: 

VILACOS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS EIRELI VISTOS. 

Prefacialmente, intime-se a parte interessada para comprovar o 

recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob 

pena de devolução do expediente sem cumprimento. Após, preenchidos 

os requisitos do artigo 260 do CPC, designo audiência para oitiva da 

testemunha Rodrigo Camara, para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 16 

horas. Comunique-se o Juízo Deprecante informando-o do ato. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001399-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ORGANIZACAO CONTABIL CONTAUDIT S/C LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 

1ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO. 

COTRIGUAÇU MOTOSSERRAS LTDA. EPP, qualificada nos autos em 

epígrafe, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por meio 

de seu advogado, juntar aos autos o comprovante de pagamento da 

primeira parcela do acordo, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Assim, requer-se que o requerente seja intimado para se manifestar sobre 

o pagamento efetuado. Juína, 19 de novembro de 2019. Termos em que, 

Pede deferimento. Eder Hermes OAB/MT 16.727

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148417 Nr: 4140-58.2019.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH LUCENA ANCHIETA, MARIA JULIA DE LIMA 

LUCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ PEREIRA DA PAZ, ESPOLIO DE 

ADELINO PEREIRA DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 intimar o (a) Advogado (a), para que proced a devolução dos autos no 

prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138170 Nr: 2107-32.2018.811.0025

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

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 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJPDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar o (a) Advogado (a), para que proced a devolução dos autos no 

prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118925 Nr: 803-66.2016.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar o (a) Advogado (a), para que proced a devolução dos autos no 

prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124279 Nr: 3975-16.2016.811.0025

 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: SELMA GRIPP DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar o (a) Advogado (a), para que proced a devolução dos autos no 

prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93719 Nr: 1868-04.2013.811.0025

 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: MPDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar o (a) Advogado (a), para que proced a devolução dos autos no 

prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147055 Nr: 3201-78.2019.811.0025

 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: SERGIO LUIZ VERONESE, CESAR ANTONIO VERONESE, 

ELENA VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR LUIZ VERONESE, MASSA FALIDA DE 

REZZIERI MADEIRAS LTDA, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO 

GROSSO LTDA, ALEXANDREY CHEKERDEMIAN SANCHIIK TULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA DA DATA DE 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 16/03/2020, ÀS 09H10MIN, A SER 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADDANIA - CEJUSC, NO FORUM DESTA COMARCA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149508 Nr: 4884-53.2019.811.0025

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS 

LTDA, MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA, DUX 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO NORBERTO 

TOMASINI - OAB:24124/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A

 CITAÇÃO DA MASSA FALIDA DE REZZIERI AGROINDUSTRIAL LTDA – ME 

e REZZIERI MADEIRAS LTDA, NA PESSOA DO SÍNDICO NOMEADO NA 

AÇÃO FALIMENTAR - DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, BEM COMO SUA 

INTIMAÇÃO PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 16/03/2020, ÀS 08H30MIN, A SER 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT. 

OUTROSSIM, O PRAZO PARA APRESENTAR RESPOSTA CONTARÁ A 

PARTIR DA DATA DA AUDIÊNCIA, CASO NÃO HAJA AUTOCOMPOSIÇÃO 

ENTRE AS PARTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149508 Nr: 4884-53.2019.811.0025

 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: JOÃO CARLOS ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS 

LTDA, MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA, DUX 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO NORBERTO 

TOMASINI - OAB:24124/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 16/03/2020, ÀS 

08H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147055 Nr: 3201-78.2019.811.0025

 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: SERGIO LUIZ VERONESE, CESAR ANTONIO VERONESE, 

ELENA VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR LUIZ VERONESE, MASSA FALIDA DE 

REZZIERI MADEIRAS LTDA, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO 

GROSSO LTDA, ALEXANDREY CHEKERDEMIAN SANCHIIK TULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A

 CITAÇÃO DA MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA, NA 

PESSOA DO SÍNDICO NOMEADO NA AÇÃO FALIMENTAR - DUX 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, BEM COMO SUA INTIMAÇÃO PARA 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS 

PARA O DIA 16/03/2020, ÀS 09H10MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO 

FÓRUM DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT. OUTROSSIM, O PRAZO PARA 

APRESENTAR RESPOSTA CONTARÁ A PARTIR DA DATA DA AUDIÊNCIA, 

CASO NÃO HAJA AUTOCOMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80946 Nr: 555-76.2011.811.0025

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

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

 PARTE AUTORA: ADRIANO MARCELO DE OLIVEIRA DACOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DO ESTADO DE SAÚDE DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO 

DE PEQUENO VALOR EM FLS.183/184.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112175 Nr: 3688-87.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MAROSTICA ME, JAURI MAROSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 3688-87.2015.811.0025 CÓDIGO: 112175 PROCESSO Nº: 0 / 

2015

AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

EXECUTADOS: J. MAROSTICA ME

Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) 

a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), de propriedade do Executado(s) 

JAUIR MAROSTICA na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 03 de março de 2020, com encerramento às 13:00 

horas, por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 03 de março de 2020, com encerramento às 16:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Exclusivamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) Motocicleta, marca Honda, modelo Biz 

125ES, ano de fabricação e modelo 2007/2008, cor vermelha, placa 

NJK-3060, Chassi 9C2JA04208R824191 e Renavam 00942591631, em 

razoável estado, sendo a pintura com alguns riscos, capa do banco com 

pequeno rasgo, e conforme informado pelo Oficial de Justiça, fls. 80, com 

motor, parte elétrica funcionando.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em 02 de abril 

de 2018.

**O valor da avaliação poderá ser corrigido até a data do Leilão.

DEPOSITÁRIO: JAUIR MAROSTICA, Rua Governador Frederico Campos, nº 

245, Setor Industrial, Juína/MT.

ÔNUS: Consta restrição via RENAJUD, Alienação Fiduciária em favor de 

HSBC Bank Brasil S/A e débitos no Detran/MT no valor de R$ 786,62 

(setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), em janeiro 

de 2.020.

O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus 

perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de 

outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem 

perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável 

pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, 

pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão 

e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser 

informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que 

oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição 

poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro.

VALOR DO DÉBITO: R$ 55.035,95 (cinquenta e cinco mil, trinta e cinco 

reais e noventa e cinco reais), em 18 de julho de 2019.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22/2015.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) do valor da arrematação. Caso reste suspenso o leilão em 

decorrência de pagamento ou parcelamento da dívida, responderá o 

Executado pelas despesas do leiloeiro, que arbitro em 2,5% (dois e meio 

por cento) do valor da avaliação.

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista ou 

conforme prevê o art. 895 do CPC/2015. Em caso de imóveis e veículos, o 

pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior 

ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não 
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considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá 

pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido o 

índice de correção monetária da poupança, garantida a integralização do 

lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou 

mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo 

de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade do arrematante 

no valor total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em 

nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior 

a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à 

aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no 

caso da sua não apresentação ao Leiloeiro no prazo de 48 horas, a forma 

de pagamento automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse 

caso, o arrematante declara desde já ciência da condição estabelecida, se 

comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima determinada. No 

caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as 

parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da 

arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 

devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do 

processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta 

a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando 

os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o 

arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre terão 

preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 

disposição judicial diversa.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 

INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso por 

qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento 

do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras 

ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de 

falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer 

reclamação posterior.

VENDA DIRETA: Restando negativo o leilão, fica autorizada a venda direta 

do bem, observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, 

inclusive os preços mínimos, e mais o seguinte: a) o prazo de 90 (noventa) 

dias para o recebimento das propostas, a contar da realização do leilão; b) 

será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em geral 

em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) 

das depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC; c) o 

pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial em 

conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento; d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à 

venda no RENAJUD, sendo que a inserção da restrição deverá ser 

solicitada pelo leiloeiro ao magistrado após a realização da venda direta; e) 

a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, desde 

que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens, propostas de compra por 

valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à 

apreciação judicial para provimento específico.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados J. MAROSTICA ME 

na pessoa de seu Representante Legal JAUIR MAROSTICA e HSBC BANK 

BRASIL S/A na qualidade de Credor Fiduciário, bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1221 Nr: 20-17.1992.811.0025

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO ROCHA, ADEMAR 

RODRIGUES DE CARVALHO, JONAS FERREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O, RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:7.445/MT

 intimar o (a) Advogado (a), para que proced a devolução dos autos no 

prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82729 Nr: 2690-61.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROJETUS ENGENHARIA COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA, MARCOS BODSTEIN VILLAÇA, FAUSTO DE 

OLIVEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 intimar o (a) Advogado (a), para que proced a devolução dos autos no 

prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112175 Nr: 3688-87.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MAROSTICA ME, JAURI MAROSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) SETOR INDUSTRIAL. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO 

SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO 

Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90893 Nr: 5248-69.2012.811.0025
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 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 JOSÉ PEREIRA DA PAZ, MARIA ROSELI 

LUCENA, JOSÉ SEVERINO LUCENA, JOSÉ ANTONIO DE LUCENA, JOSE 

DIMILSON DE LUCENA, EDNA APARECIDA LUCENA, JOSEFA ALVES 

NUNES DE LUCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO PEREIRA DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar o (a) Advogado (a), para que proced a devolução dos autos no 

prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34955 Nr: 3368-52.2006.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI SÔNIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 intimar o (a) Advogado (a), para que proced a devolução dos autos no 

prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91487 Nr: 5912-03.2012.811.0025

 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 EDUVIRGIS NUNES GOMES, JOSÉ NUNES 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINA CIESLINSKI, ESPÓLIO DE JUVINO 

CIESLINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 intimar o (a) Advogado (a), para que proced a devolução dos autos no 

prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99160 Nr: 578-17.2014.811.0025

 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: JEFERSON MONTEIRO BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 intimar o (a) Advogado (a), para que proced a devolução dos autos no 

prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112529 Nr: 3918-32.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADVISA MADEIRAS LTDA-ME, LIZEVAN DE 

OLIVEIRA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 intimar o (a) Advogado (a), para que proced a devolução dos autos no 

prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9984 Nr: 19-95.1993.811.0025

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVINA AVILA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar o (a) Advogado (a), para que proced a devolução dos autos no 

prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29758 Nr: 1463-46.2005.811.0025

 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: ANTONIO MARTINS DOS REIS, IRONDINA FERNANDES 

DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT, ROMEU COSTA CURTA - OAB:3.815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar o (a) Advogado (a), para que proced a devolução dos autos no 

prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43864 Nr: 2634-33.2008.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHMG, EJGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, LUIZ FERNANDO MORAES DE MELLO - ORIENTADOR 

DA FACULDADE AJES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 intimar o (a) Advogado (a), para que proced a devolução dos autos no 

prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000658-90.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL TIAGO REZENDE FERNANDES OAB - MS20714 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEFACA COMERCIO DE LAMINAS EIRELI - ME (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000658-90.2016.8.11.0025 

[Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens] EXEQUENTE: 

EVERTON OLIVEIRA DA SILVA EXECUTADO: MADEFACA COMERCIO DE 

LAMINAS EIRELI - ME VISTOS. Considerando que nenhuma das partes se 

insurgiu em desfavor da penhora e da avaliação de Id. 

22066794/22066801, homologo-a desde já. Ato contínuo, determino a 

realização de leilão do bem penhorado, no prazo de 30 dias, por meio 

eletrônico, fixando-se, desde já, como preço mínimo em 60% da avaliação, 

autorizando a negociação, via leiloeiro, da forma de pagamento, limitada 

aos percentuais e quantidade de prestações fixadas no art. 895 do NCPC. 

Ante a inexistência de leiloeiro judicial efetivo neste Juízo, e com esteio na 

legislação processual de regência e regramento do Decreto 21.981/32 e 

da Lei 4.021/61, nomeio leiloeiro público para tal mister, assim o fazendo 

na pessoa de CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, legalmente habilitada 

nos órgãos de classe respectivos (JUCEMAT, FAMATO, etc.) e operante 

do sistema e padrão LEILÕES JUDICIAIS SERRANO®, com mais de 10 

(dez) anos de experiência funcional (art. 880, § 3º, CPC). Na consecução 

do seu labor, a leiloeira nomeada deverá fiel obediência ao artigo 884 do 

CPC e artigo 19 e ss. do Decreto nº 21.981/32 c/c artigo 5º e ss. da Lei 

nº4.021/61, viabilizando o praceamento público presencial ou eletrônico, 

através da rede mundial de computadores, com observância do 

Provimento 025/2011/CMag/TJMT. O leiloeiro nomeado está autorizado a: 

a) constatar a atual situação do bem penhorado, bem como fotografá-lo 

para melhor divulgação do ato, valendo a cópia assinada deste como 

mandado de constatação; b) solicitar cópia integral dos autos à secretaria 

para providências quanto a realização do leilão; c) caso seja necessário, 

o leiloeiro poderá solicitar auxílio policial para o cumprimento de seus 

deveres junto ao bem a ser leiloado. Oportunamente, expeça-se o edital 

para fixação no lugar de costume e publicação na rede mundial de 

computadores, em especial nos sítios eletrônicos especializados em 

alienações judiciais, bem como na imprensa escrita e falada, 

preferencialmente de âmbito regional. Conste no edital que a praça ou 

leilão se realizará por meio eletrônico, atendidos os lances de 

conformidade com o previsto na norma processual. INTIME-SE o 

Executado do leilão por meio de seu advogado. Caso o Executado não 

tenha procurador constituído nos autos, será intimado por carta com aviso 

de recebimento destinada ao endereço constante no processo ou por 

mandado. Frustrados esses meios, o Executado será tido por intimado 

pela publicação do próprio edital de leilão (art. 889, §1º, do CPC). 

INTIME-SE ainda, o coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o 

bem (credor hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com 

contrato registrado na matrícula, etc.) por carta com aviso de recebimento 

dirigida ao endereço disponível no processo. Caso reste frustrada a 

intimação postal, deverão ser intimados por mandado ou carta precatória. 

Poderão oferecer lances todas às pessoas físicas capazes e jurídicas 

legalmente constituídas, devendo o leiloeiro observar as restrições dos 

incisos do art. 890, do CPC. ARBITRO a comissão do leiloeiro em 5% 

(cinco por cento) do valor do lanço vencedor. Caso reste suspenso o 

leilão em decorrência de pagamento ou parcelamento da dívida, 

responderá o Executado pelas despesas do leiloeiro, que arbitro em 2,5% 

(dois e meio por cento) do valor da avaliação. Em caso do arrematante ou 

seu fiador não pagar o valor do lance no prazo estabelecido, perderá a 

caução em favor do Exequente (art. 897, do CPC), como poderá 

responder por eventuais indenizações pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001751-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SANTOS DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001751-20.2018.8.11.0025 [Busca 

e Apreensão] REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: 

FERNANDO SANTOS DOS ANJOS VISTOS. Indefiro os pedidos de 

bloqueio de cartão de crédito e CNH do requerido, uma vez que tais 

providências, além de serem extremamente gravosas, eis que violam 

direitos de índole constitucional, a exemplo da locomoção, não guardam 

qualquer relação com o resultado pretendido pelo autor, ou seja, a busca e 

apreensão do veículo objeto da presente ação. Portanto, intime-se o autor 

para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000579-43.2018.8.11.0025

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:

PAULO SERGIO ALVES MARTINS (REU)

JEFERSON RAFAEL LEITE MARTINS (REU)

NILCEIA LEITE DE CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000579-43.2018.8.11.0025 

[Espécies de Contratos, Inadimplemento] AUTOR(A): ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES REU: 

JEFERSON RAFAEL LEITE MARTINS, PAULO SERGIO ALVES MARTINS, 

NILCEIA LEITE DE CAMPOS VISTOS. A citação por edital deve ser 

excepcional e admitida apenas quando não tiver sido possível outra forma 

de citação da parte. Observa-se que o exequente não promoveu nenhuma 

diligência a fim de localizar o endereço atualizado do devedor, não sendo 

a sua recusa em informar ao Sr. Oficial de Justiça o seu endereço 

atualizado uma das causas justificantes da citação editalícia. Portanto 

indefiro, por ora, a citação por edital. Com este entendimento, corrobora o 

e. Tribunal de Justiça do Paraná, senão vejamos: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERIFICADA.ENFRENTAMENTO 

DA MATÉRIA.NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS.PREQUESTIONAMENTO. 

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.01. A citação por 

edital é ato excepcional, o qual somente tem cabimento depois de 

esgotadas todas as diligências possíveis quanto à localização do 

requerido, o que não ocorreu nos autos.02. Acolhida a exceção de 

pré-executividade, com extinção da execução, são cabíveis honorários de 

sucumbência.03. O prequestionamento é atendido pelo enfrentamento das 

questões trazidas pelas partes ao conhecimento do Tribunal.Embargos de 

declaração acolhidos sem efeitos infringentes. (TJPR - 16ª C.Cível - EDC - 

1102373-9/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de 

Londrina - Rel.: Paulo Cezar Bellio - Unânime - - J. 09.07.2014)) (grifos) 

Intime-se o exequente para informar o endereço atualizado do executado, 

ou requerer o que tem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000863-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA PATRICIA SILVA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES LUIZ FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA OAB - MT14411/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 
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COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000863-51.2018.8.11.0025 

[Inventário e Partilha] REQUERENTE: ALANA PATRICIA SILVA ALENCAR 

REQUERIDO: ALCIDES LUIZ FERREIRA VISTOS. Defiro o pedido de 

produção de prova oral pela requerida consistente no depoimento pessoal 

da autora e a oitiva de testemunhas, DESIGNANDO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 09 de março de 2020, às 13h:30 min. Determino o 

comparecimento pessoal da parte autora para prestar depoimento, 

intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do Novo 

Código de Processo Civil. A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 05 dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

NCPC. INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência, advertindo 

que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por 

ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, na forma do art. 455 do CPC/2015. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000081-15.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MAMEDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000081-15.2016.8.11.0025. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA REQUERIDO: 

ROBERTO MAMEDES DA SILVA VISTOS. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão vertida Administradora de Consórcio nacional Gazin Ltda. em 

face de Roberto Mamedes da Silva em razão de inadimplemento em 

instrumento particular de alienação fiduciária em garantia firmado entre as 

partes. No decorrer da lide o exequente noticiou o falecimento do 

requerido, bem como requereu a habilitação dos seus herdeiros no polo 

passivo da lide para regular prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. 

De pronto, cumpre assinalar que se acha presente óbice intransponível ao 

prosseguimento da presente execução, eis que ausente o requisito de 

constituição e desenvolvimento regular do feito. Conforme se dessume 

dos documentos de Id. 25794284, o executado faleceu em 05/12/2014 e 

somente em 14/09/2016, ou seja, mais de 01 ano depois, a presente ação 

foi protocolada e distribuída, tornando evidente que a demanda foi 

proposta em face de pessoa sem capacidade processual, isto é, aptidão 

exercitar seus direitos em Juízo. Assim, há que se reconhecer que desde 

a sua origem a presente execução possui vício insanável, sendo carente 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

feito, em decorrência da ausência de capacidade processual do de cujus 

em figurar no polo passivo da lide. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES 

DAPROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA, 

MAS POR OUTRO FUNDAMENTO. -Cinge-se a controvérsia à extinção, do 

processo, sem resolução de mérito, com base no falecimento de réu antes 

do ajuizamento da ação. - Compulsando os autos, verifica-se que trata de 

ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária ajuizada, 

em 06.07.2009, pela CEF, em face de Carlos Eduardo Ramos Siqueira. 

-Ocorre que, diante da certidão de óbito acostada à fl. 111, tem-se o 

falecimento da parte ré em data anterior ao referido ajuizamento. -Assim, 

flagrante ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, uma vez que a demanda foi proposta em 

face de pessoa a qual sequer se atribui personalidade jurídica, já que não 

mais existe. -Como tal questão é matéria de ordem pública, pode ser 

apreciada de ofício pelo Juiz, em qualquer momento e grau de jurisdição, 

enquanto não proferida a sentença de mérito, nos termos do artigo 267, 

3º, do CPC, não havendo falar em anulação da decisão ora impugnada, 

conforme requerido pela apelante. - Também não merece acolhimento a 

alegação da CEF de que requereu a suspensão do feito pelo prazo de 30 

dias, para a verificação de eventual fraude perpetrada, sendo que, diante 

da dificuldade da análise a ser realizada por sua área meio, foi pedido 

novo prazo de 30 dias. Após a intimação pessoal, a CAIXA não continuou 

peticionando nos autos, requerendo a devida dilação, para manifestação 

determinada pelo Juízo. Houve por bem o Juízo proferir a sentença. Isto 

porque, o argumento da CEF de eventual fraude contratual é questão 

estranha à presente ação de busca e apreensão e, deve ser, se for o 

caso, apurada em procedimento próprio, razão por que se impõe a 

manutenção da sentença extintiva, embora por outro fundamento, qual 

seja, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo (art. 267, IV, do CPC), uma vez que, 

conforme explicitado acima, a demanda foi proposta em face de pessoa 

que já havia falecido muito antes da sua propositura, o que impedia a 

própria instauração da demanda. Recurso desprovido. (AC 

200951010152820Apelação Cível 533313. Desembargadora Federal Vera 

Lúcia Lima. Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região). Da mesma forma, resta inviabilizada a substituição da parte por 

seu espólio, nos moldes do artigo 313, §2º, inciso I, do Código de 

Processo Civil, eis que a aplicação de tal dispositivo só é possível quando 

o óbito ocorre no decurso do processo e não previamente, como é a 

hipótese dos autos. Sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA 

PROPOSITURA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO PARA 

O ESPÓLIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Apelação da CEF 

em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, na 

forma do art. 267, IV, do CPC, em razão de falecimento do executado 

antes da propositura da ação. 2. O Superior Tribunal e Justiça e esta Corte 

entendem que somente é possível o direcionamento da execução para o 

espólio quando o executado é regularmente citado, o que não ocorreu no 

presente caso, vez que a devedora apontada pela CEF faleceu antes da 

propositura da ação. 3. Logo, tendo a executada falecido a 15.11.2009, 

consoante Certidão de Óbito encartada nos autos, e a execução ocorrido 

quase dois anos depois, em 16.05.2011, impõe-se a extinção do feito, sem 

resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual de 

capacidade da parte. Precedentes. 4. Apelação improvida. (AC 

00067856320114058100- Apelação Cível 554253. Desembargador Federal 

Marcelo Navarro. Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região. Data da decisão: 20/08/2013). Diante do exposto, JULGO EXTINTO 

o presente processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas ex lege. Registre-se, 

intimem-se, arquivando os autos, uma vez transitada em julgado esta 

sentença. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30465 Nr: 2075-81.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLIO COELHO PIRES, VALDOMIRO OLIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FLAVIO COUTINHO FIGUEIRA, 

EDSON BRAVO, DAILY COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - 

OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:14.411/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Intime-se as partes, para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto à cota ministerial (fls.911/913) na qual requereu a nulidade do leilão 

realizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113558 Nr: 4803-46.2015.811.0025

 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: JANIA FERREIRA DIAS, JUBELINO DAMIÃO DA CRUZ 

FILHO, JULIO CÉSAR DE SOUZA, JOYCE RIBEIRO LUZ OLIVEIRA, JOYCE 
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MARIA DOS SANTOS FENITES, LEILA DE OLIVEIRA SIARA, LUCIA 

DORILDES MEURER, LUCINETE MARGARIDA DOS REIS, LUZEINETE 

ROCHA DOS SANTOS, LUCIELY FERNANDES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de fls. 188-425.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93729 Nr: 1878-48.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A - EMPAER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante a devolução da carta precatória, sem cumprimento, por ausência do 

pagamento da diligência de oficial de Justiça, conforme extrato do 

processo anexo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar e comprovar o pagamento do preparo da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104426 Nr: 4703-28.2014.811.0025

 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: NBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACRP, ACRP, CBP, ACRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

acerca da certidão de fl. 69.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119755 Nr: 1249-69.2016.811.0025

 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: VICENTE VITOR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CHAVES, INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:14.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

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

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

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote Chácara nº 01 - Juína, com 12,00 

(doze hectares), e encontra-se registrado no Cartório do 6º Ofício, sob nº 

de Registro 01, Matrícula nº 13.689, Livro do Registro Geral 2-AO.

Despacho/Decisão: Código n. 119755DESPACHOVistos, etc.Compulsando 

os autos, verifico que a parte autora cumprindo com a determinação 

contida no despacho de fls. 32/33, emendou a inicial e corrigiu o valor da 

causa, bem como requereu mais uma vez, os benefícios da justiça 

gratuita, juntando às fls. 37/38 o extrato de sua aposentadoria.Portanto, 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte requerente, nos termos do 

art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de Processo Civil, como também 

DETERMINO a Secretaria Judicial que promova a retificação do valor da 

causa, no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro anotando na capa 

dos autos o necessário. Por conseguinte, citem-se, pessoalmente, os 

requeridos, bem como outras pessoas em cujos nomes estejam 

transcritos os imóveis usucapiendos, se houver.Citem-se, pessoalmente, 

os confinantes indicados na exordial (art. 246, § 3º, NCPC).Citem-se, por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos (art. 257, inc. III, do NCPC), para, querendo, contestarem a 

ação no prazo de 15 (dias), sob pena de presumirem-se verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial.Cientifique-se, por carta, para que 

manifestem eventual interesse na causa, os representantes da Fazenda 

Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme aplicação analógica do artigo 216-A, 

§ 3º da Lei 6.015/73 com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. Ciência ao 

Ministério Público.Às providências.Juína/MT, 01 de agosto de 2017. RAUL 

LARA LEITEJuiz 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, MARCOS BODSTEIN 

VILLAÇA FILHO, digitei.

Juína, 28 de janeiro de 2020

Franklin Joilson Alves Bastos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 142421 Nr: 5082-27.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ FLORES DE OLIVEIRA, CLEBERSON 

WILLIAN DOMINGUES GONÇALVES, DALINO MARQUES DA SILVA, LUIS 

FERNANDO DA SILVA ROSA, CRISTIANO RODRIGUES CORREA, LUCAS 

VINICIUS CELESTINO DE JESUS GARBIM, CRISTIAN WILLIAN DA SILVA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT19095, EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:12.457, 

EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:12457, JERRY ADRIANE DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/21917/O, PEDRO PAULO SILVA MACEDO - 

OAB:18.079

 Vistos,

Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a decisão de f. 542, 

OFICIE-SE a Autoridade Policial para que encaminhe a degravação integral 

das conversas realizadas por Cristiano e Cleberson no dia dos fatos, bem 

como as Operadoras de Telefonia sobre a quebra do sigilo das ligações, 

conforme já devidamente autorizado na decisão de f. 542. Para tanto, FIXO 

o prazo de 10 (dez) dias.

No mais, diante da renúncia de f. 675, bem como a ausência de defensor 

público lotado nesta Comarca, NOMEIO o Dr. Eugenio Barbosa Queiroz 

para atuar como Advogado Dativo dos acusados Cleberson Willian 

Domingues Gonçalves e Cristiano Rodrigues Correa.

INTIME-SE desta nomeação.

No mais, desde já DECLARO ENCERRADA a instrução criminal. Decorrido o 

prazo acima fixado, INTIMEM-SE as partes para apresentar suas 

alegações finais, no prazo legal, iniciando-se pelo Ministério Público.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123750 Nr: 3700-67.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLENDA DOS SANTOS VILELA, GLEISON 

ARTHUR SCHILLING, JOEL ROSA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos,

Diante da petição de f. 524, REVOGO a nomeação feita à f. 522, e 

considerando a ausência de Defensor Público lotado nesta Comarca, 

NOMEIO o Dr. Jerry Adriane de Oliveira para atuar como Advogado Dativo 

do acusado Joel Rosa da Silva.

 No mais, tendo em vista que o advogado nomeado à f. 148 é servidor 

público nesta Comarca, EXPEÇA-SE a certidão de honorários dativos pelos 

trabalhos prestados e, considerando a ausência de Defensor Público 

lotado nesta Comarca, NOMEIO o Dr. Lincoln Marcos de Oliveira para atuar 

como Advogado Dativo da ré Blenda dos Santos Vilela.

DEIXO para arbitrar os respectivos honorários dativos no momento da 

prolação da sentença no e. Tribunal do Júri.

INTIMEM-SE destas nomeações, inclusive, para apresentarem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência (art. 

422 do CPP).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135887 Nr: 479-08.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS, DMN, WRC, EFDS, SDSL, JPECBG, GB, 

OVDS, VRH, JTDB, GRJ, CGC, PRJD, SMDS, FLH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, ANTONIO VALDENIR CALIARE - OAB:13443/MT, 

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - OAB:20257/B, CAIO FERNANDO 

GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - 

OAB:20272/O, CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:18.829/MT, EDER DE 

MOURA PAIXÃO MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, FLÁVIO LEMOS GIL 

- OAB:14.933-B/MT, JESSICA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

22.870-O, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O, RICARDO SALDANHA 

SPINELLI - OAB:OAB/MT 15.204, TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691, Tiago Jose Lispsch - OAB:23383/O, WAGNER 

ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13714/MT, WELINTON JOSÉ SERPA 

GIL - OAB:4812/MT

 Intimação do advogado Dr Tiago Jose Lispsch que os autos sob código 

150785 encontra-se disponível pelo prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

determinação retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 150534 Nr: 5586-96.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 (...) Ante o exposto, cumprida a finalidade da prisão, que era a 

identificação do acusado, cuja comprovação aportou aos autos às fl. 

80-84, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado ERONILDO JOSÉ 

DA SILVA 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 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.No ato da soltura, DEVERÁ o Sr. Meirinho INTIMÁ-LO à 

comparecer perante a Secretaria da Terceira Vara desta Comarca, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas para INFORMAR seu endereço 

atualizado e telefone para contato.RECOLHA-SE eventual mandado de 

prisão em aberto, atualizando-se o BNMP 2.0.No mais, diante da 

informação de que o acusado não possui condições financeiras para 

constituir Advogado (f. 78), e considerando a ausência de Defensor 

Público lotado nesta Comarca, NOMEIO o(a) Dr(a). Marlene Fernandes dos 

Santos para atuar como Advogado(a) Dativo(a).A(o) Advogado(a) 

nomeado(a) para o munus público, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS no 

importe de 10 URH, nos termos da Tabela da OAB/MT. Anoto que na 

sentença será determinada a expedição de certidão, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC). ANOTE-SE no relatório 

de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas.INTIME-SE desta nomeação.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141566 Nr: 4476-96.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SODRÉ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA QUE, NO PRAZO DE CINCO 

DIAS INFORME O ENDEREÇO DAS TESTEMUNHAS JOÃO PAULO, KAROL 

E GISELE, ARROLADOS ÀS FLS. 61.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-31.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE RODRIGUES FERREIRA 99015544115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE RODRIGUES FERREIRA OAB - 990.155.441-15 

(REPRESENTANTE)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE PACHECO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

ERIC ERICSON LEANDRO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - MT23742/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000250-31.2018.8.11.0025 

Exequente: Marizete Rodrigues Ferreira Executada: Marizete Pacheco de 

Oliveira VISTOS, Intime-se a parte credora para se manifestar sobre o 

depósito de ID. 28372911, bem como sobre a satisfação da obrigação, no 

prazo de 05 dias. Após, tornem os autos conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010179-71.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE IZIDORO PEREIRA COUTINHO (REQUERENTE)

ECOGREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O 

(ADVOGADO(A))

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 8010179-71.2015.8.11.0025 

Exequente: Cirlene Izidoro Pereira Coutinho e outro Executada: Banco do 

Brasil S/A VISTOS, Intime-se a parte credora para se manifestar sobre o 

depósito de ID. 27569680, bem como sobre a satisfação da obrigação, no 

prazo de 05 dias. Após, tornem os autos conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO ALVES EDUARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1001621-30.2018.8.11.0025 

Exequente: Edinaldo Alves Eduardo Executada: Telefônica Brasil S/A 

VISTOS, Intime-se a parte credora para se manifestar sobre o depósito de 

ID. 28184947, bem como sobre a satisfação da obrigação, no prazo de 05 

dias. Após, tornem os autos conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143792 Nr: 873-78.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS 

- OAB:24.681/B

 Certifico que a certidão de URH fora expedida e anexada em pasta 

própria, e encontra-se aguardando ser selada e retirada pela advogada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149684 Nr: 5013-58.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARQUES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Certifico que a certidão de URH fora expedida e anexada em pasta 

própria, e encontra-se aguardando ser selada e retirada pelo advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150324 Nr: 5408-50.2019.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFMES, WSS, VBR, RRDCS, RAPB, WSDS, EDOMPDS, 

CWP, MTC, MBDSLPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - 

OAB:18766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER DE MOURA PAIXAO 

MEDEIROS - OAB:19095/O

 Certifico que a certidão de URH foi expedida e anexada em pasta própria, 

e encontra-se aguardando ser selada e retirada pelo advogado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001501-50.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIR LENZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001501-50.2019.8.11.0025 

Reclamante: Edemir Lenzi Reclamado: Oi S/A V I S T O S, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito 

e indenização por danos morais vertida em face da Empresa de Telefonia 

Oi S.A., cujo ponto de controvérsia incide sobre cobrança supostamente 

indevida referente a serviços de telefonia fixa e outros. Como é de 

conhecimento comezinho, o STJ, por meio da decisão exarada peloMinistro 

Luís Felipe Salomão, nos Recursos Especiais de nº 1.525.174/RS e nº 

1.525.131/RS, reconheceu, a afetação em relação à matéria relativa à 

natureza do dano decorrente da má prestação de serviços de telefonia 

(se constatável da própria ação ilícita - in re ipsa - ou se passível de 

comprovação fática, no caso a caso), e proferiu a seguinte decisão: (...) 

Verifico que há multiplicidade de recursos especiais com fundamento em 

idênticas questões de direito discutidas nestes autos, evidenciando o 

caráter multitudinário da controvérsia, versando sobre: - ocorrência de 

dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços não 

contratados ou (má) prestação de serviços de telefonia e internet, bem 

como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" 

ou a necessidade de comprovação nos autos. - prazo prescricional 

incidente em caso de pretensão à repetição de valores supostamente 

pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não 

contratados ou (má) prestação de serviços de telefonia e internet - se 

decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código 

Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito simples ou em dobro e, se em 

dobro, se prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 

42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); - abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

parte autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em 

sede de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. No caso dos autos, a matéria versa sobre 

idêntica questão, por isso imperiosa se faz a sua suspensão para 

aguardar o julgamento dos aludidos recursos. Essas são as razões e 

fundamentos, pelos quais determino o sobrestamento da tramitação do 

presente feito, até que advenha determinação em contrário, da instância 

máxima, devendo permanecer os autos na Secretaria. Intimem-se. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-57.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRO VARGAS (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):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000052-57.2019.8.11.0025 

Reclamante: Carlos Alexandro Vargas Reclamado: Telefônica Brasil S/A 

VISTOS, Considerando o teor da certidão de ID. 27318775, informando que 
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o recorrente não promoveu o recolhimento do preparo do recurso 

inominado interposto, com fundamento no artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95 

c.c. Enunciado 80 do FONAJE, julgo-o deserto. Certifique a Secretaria o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos com as 

formalidades legais. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-51.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLEIDE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000227-51.2019.8.11.0025 

Reclamante: Maria Oleide da Silva Souza Reclamado: Vivo S/A VISTOS, 

Considerando o teor da certidão de ID. 27318758, informando que a 

recorrente não promoveu o recolhimento do preparo do recurso inominado 

interposto, com fundamento no artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 80 do FONAJE, julgo-o deserto. Certifique a Secretaria o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos com as 

formalidades legais. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001291-96.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WOLMIR BERNARDES PRESTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (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))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001291-96.2019.8.11.0025 

Reclamante: Wolmir Bernardes Prestes Reclamado: Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S/A V I S T O S, Certificada a tempestividade do 

presente recurso inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, 

reputo presente os demais pressupostos de admissibilidade recursal e, 

por conseguinte, recebo a apelação interposta em seu efeito devolutivo, 

conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. 

Dê-se vistas dos autos ao apelado para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001668-67.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA JUINA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL GENESIO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001668-67.2019.8.11.0025 

Reclamante: Agropecuária Juína Ltda - ME Reclamado: Miguel Genésio dos 

Santos - ME V I S T O S, Cuida-se de ação de cobrança interposta por 

Agropecuária Juína Ltda-ME em face de Miguel Genésio dos Santos – ME, 

pretendendo constituir em título executivo cheques prescritos emitidos em 

02/06/2014, 03/09/2014 e 03/09/2014, respectivamente, que perfazem o 

valor atualizado de R$ 35.754,34. O processo se acha apto a ser decidido, 

pois a matéria afeta aos autos não reclama maior dilação probatória, 

sendo, portanto, imperativo legal o julgamento antecipado da lide, que 

antes de tudo, é um dever do juiz, sempre que presentes as condições 

para sua realização, e observada a garantia do exercício do contraditório 

substancial às partes. Como é cediço a regra geral é que o prazo para o 

requerido apresentar resposta à inicial se dá até a audiência de instrução 

de julgamento de acordo com o Enunciado nº 10 do FONAJE. Entretanto, 

no caso em tela, revela-se desnecessária a designação de audiência 

instrutória, porque os autos versam sobre cobrança de cheques impagos 

e que não restaram impugnados pelo demandado. Dito isso, voltando os 

olhos sobre a lide, denota-se que apesar de devidamente citado e intimado 

o reclamado não compareceu à audiência de conciliação designada, razão 

porque decreto sua revelia, com fulcro no artigo 20 da Lei n° 9.099/95. 

Prosseguindo, conforme prescreve o art. 33 da Lei nº 7357/85, conhecida 

como Lei do Cheque, o título deve ser apresentado para pagamento no 

prazo de 30 dias, caso emitido na praça em que deve ser pago, e de 60 

(sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior, 

contados da data da emissão. Após o prazo decadencial para o 

pagamento, iniciar-se-á o prazo prescricional de seis meses para 

cobrança do valor do título por meio de ação de execução, para então 

começar a ser contado o prazo prescricional de 2 anos para propositura 

da "ação de enriquecimento", ou de "locupletamento" como ficou 

conhecida, prevista no artigo 61, da mesma legislação. Tem-se, pois, que 

a pretensão de cobrança, via ação de conhecimento ou monitória de 

cheques prescritos, emitidos sob a vigência do CC/2002, está sujeita à 

prescrição quinquenal estabelecida no art. 206, §5º, I do Código Civil. 

Sobre o tema, trago a lume o aresto do Recurso Repetitivo, Tema 628 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA 

EM CHEQUE PRESCRITO.PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO 

CÓDIGO CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O 

prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque 

sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de 

emissão estampada na cártula". 2. Recurso especial provido.(REsp 

1101412/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014) Na hipótese dos autos, contando 

a partir do dia seguinte ao da emissão estampada nas cártulas de ID’s. 

24347679, 24347681 e 24347684, quais sejam, 02/06/2014 e 03/09/2014, 

o prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança se findou em 

02/06/2019 e 03/09/2019, respectivamente. Assim, considerando que a 

presente ação foi proposta tão somente em 26/09/2019, deve ser 

reconhecida a prescrição do direito do autor. Ante o exposto, DECLARO 

PRESCRITA a pretensão do autor e JULGO EXTINTO o presente processo, 

com exame do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. P.I.C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-93.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA GOMES DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 415 de 691



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Número Único: 8010033-93.2016.8.11.0025 

Exequente: Marinalva Gomes de Oliveira Costa Executada: OI S/A VISTOS. 

Trata-se de obrigação de fazer com repetição de indébito cumulada com 

pedido de indenização por danos morais, que se encontra em fase de 

cumprimento de sentença e que tem como parte demandada a operadora 

de telefonia OI, sabidamente em recuperação judicial. Apresentado pedido 

de cumprimento da sentença, sobreveio impugnação da executada, 

assinalando a existência de excesso de execução, porque atualizada a 

dívida até outubro de 2019, mesmo se tratando de crédito concursal, 

sujeito ao regime da recuperação judicial e que, portanto, a seu sentir, 

deveria ter incidência dos consectários da mora somente até a data de 

início do procedimento de reabilitação empresarial, ou seja, junho de 2016. 

Diretamente ao ponto, a solução da quaestio se-me parece de fácil 

compreensão, porque como já se sedimentou na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, os créditos que decorrem de 

responsabilidade civil, se oriundos de fato anterior ao pedido de 

recuperação judicial, pouco importa quando quantificados ou declarados 

em juízo, estão sujeitos ao regime concursal da RJ, como se vê abaixo: 

"Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de 

fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua 

habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade 

devedora."(REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, DJe 16/05/2016). Portanto, como o alegado fato gerador 

do direito à indenização remonta a agosto do ano de 2014, isto é, quase 2 

anos antes do deferimento da recuperação judicial, evidente que o crédito 

dele decorrente se amolda ao conceito de crédito concursal, e, portanto, 

deve se sujeitar ao plano aprovado na assembleia de credores, como 

anunciado nacionalmente e exarado na decisão prolatada nos autos do 

processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Sendo assim, assiste razão à executada 

ao assinalar que os cálculos de liquidação apresentados pela credora 

estão errados, na medida em que, sem sombra de dúvidas, foram 

atualizados até o momento de sua confecção, sem atentar ao fato de que 

a executada se cuida de empresa sujeita ao regime da Lei n. 11.101/2005. 

Por conseguinte, acolho a impugnação aos cálculos apresentada pela 

executada e fixo-os no montante de R$ 2.072,00 (dois mil e setenta e dois 

reais), reconhecendo o excesso de execução aventado na manifestação 

defensiva. Lado outro, porque a execução de título judicial no 

procedimento sumaríssimo, como no processo de conhecimento, não se 

sujeita a incidência de honorários sucumbenciais e sendo fato indiscutível 

que em Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram 

definidos os trâmites a serem adotados para excussão de créditos 

concursais (fato gerador constituído antes de 20/06/2016) e 

extraconcursais (fato gerador constituído após de 20/06/2016), nos 

processos que as empresas do Grupo OI/TELEMAR figuram como parte, e 

estando o crédito em comento sujeito ao regime concorrencial, determino a 

expedição de certidão de crédito em favor da exequente, no montante 

acima fixado, devendo a credora habilitar seu crédito nos autos da 

recuperação judicial para pagamento na forma do Plano de Recuperação 

Judicial. Cumprida a determinação anterior, por ser impossível o 

prosseguimento desta ação perante este juizado, com fulcro no artigo 51, 

II da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO, os presentes autos sem julgamento do 

mérito. Após o transito em julgado da sentença, arquivem-se os presentes 

autos Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-16.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DE ANDRADE MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZEILA MARIA MARQUES DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001652-16.2019.8.11.0025 

Reclamante: João Luiz de Andrade Marques Reclamado: Zeila Maria 

Marques de Jesus V I S T O S, Trata-se de ação de obrigação de fazer 

cumulada com indenização por danos materiais e morais manejada por 

João Luiz de Andrade Marques em face de Zeila Maria Marques de Jesus, 

na qual deixou o autor de promover os atos e diligências que lhe 

competiam quando devidamente intimado para fazê-lo, configurando, 

assim, abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. E o relato 

necessário. Decido. É cediço que no procedimento sumaríssimo implantado 

pela Lei n. 9.099/95, cabe ao titular do direito perseguido nos autos estar 

permanentemente atento no sentido de atender ao desenvolvimento do 

processo para a obtenção rápida e eficaz da tutela jurisdicional. Na 

hipótese versanda, deixou o reclamante de dar impulso ao processo, o 

que implica dizer que sua omissão, neste caso, é tratada como 

desinteresse que é sancionado pelo juízo com a extinção do feito. Diante 

do exposto, havendo abandono da causa por negligência da parte, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, 

do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo. Sem custas na forma da Lei. P. I. 

C. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-52.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA JUINA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL GENESIO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001669-52.2019.8.11.0025 

Reclamante: Agropecuária Juína Ltda - ME Reclamado: Miguel Genésio dos 

Santos - ME V I S T O S, Cuida-se de ação de cobrança interposta por 

Agropecuária Juína Ltda-ME em face de Miguel Genésio dos Santos – ME, 

pretendendo constituir em título executivo cheques prescritos emitidos em 

03/09/2014 e 05/03/2015, respectivamente, que perfazem o valor 

atualizado de R$ 31.363.24. O processo se acha apto a ser decidido, pois 

a matéria afeta aos autos não reclama maior dilação probatória, sendo, 

portanto, imperativo legal o julgamento antecipado da lide, que antes de 

tudo, é um dever do juiz, sempre que presentes as condições para sua 

realização, e observada a garantia do exercício do contraditório 

substancial às partes. Como é cediço a regra geral é que o prazo para o 

requerido apresentar resposta à inicial se dá até a audiência de instrução 

de julgamento de acordo com o Enunciado nº 10 do FONAJE. Entretanto, 

no caso em tela, revela-se desnecessária a designação de audiência 

instrutória, porque os autos versam sobre cobrança de cheques impagos 

e que não restaram impugnados pelo demandado. Dito isso, voltando os 

olhos sobre a lide, denota-se que apesar de devidamente citado e intimado 

o reclamado não compareceu à audiência de conciliação designada, razão 

porque decreto sua revelia, com fulcro no artigo 20 da Lei n° 9.099/95. 

Prosseguindo, conforme prescreve o art. 33 da Lei nº 7357/85, conhecida 

como Lei do Cheque, o título deve ser apresentado para pagamento no 

prazo de 30 dias, caso emitido na praça em que deve ser pago, e de 60 

(sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior, 

contados da data da emissão. Após o prazo decadencial para o 

pagamento, iniciar-se-á o prazo prescricional de seis meses para 

cobrança do valor do título por meio de ação de execução, para então 

começar a ser contado o prazo prescricional de 2 anos para propositura 

da "ação de enriquecimento", ou de "locupletamento" como ficou 

conhecida, prevista no artigo 61, da mesma legislação. Tem-se, pois, que 

a pretensão de cobrança, via ação de conhecimento ou monitória de 

cheques prescritos, emitidos sob a vigência do CC/2002, está sujeita à 

prescrição quinquenal estabelecida no art.206, §5º, I do Código Civil. 

Sobre o tema, trago a lume o aresto do Recurso Repetitivo, Tema 628 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA 

EM CHEQUE PRESCRITO.PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO 

CÓDIGO CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O 

prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque 

sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de 

emissão estampada na cártula". 2. Recurso especial provido.(REsp 

1101412/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 
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julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014) Na hipótese dos autos, contando 

a partir do dia seguinte ao da emissão estampada na cártula de ID. 

24349318, qual seja, 03/09/2014, o prazo prescricional para ajuizamento 

da ação de cobrança findou em 03/09/2019. Assim, considerando que a 

presente ação foi proposta tão somente em 26/09/2019, deve ser 

reconhecida a prescrição do direito do autor referente ao cheque no valor 

de R$ 4.900,00. Portanto, DECLARO PRESCRITA a pretensão do Autor 

atinente ao cheque de ID. 24349318. Noutro passo, restando 

incontroverso o fato alegado na inicial referente a cártula de ID. 24349335, 

já que não foi contestado e não existem provas ou indícios processuais 

que desautorizem a aplicação dos consectários lógicos da ausência de 

defesa. Com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, para condenar o requerido ao 

pagamento da importância de R$ 11.720,00 ao autor, sobre qual deverão 

incidir juros de mora de 1% e correção monetária desde o momento do 

vencimento da obrigação, visto se tratar de mora ex re. Deixo de condenar 

o requerido no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P.I.C. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000874-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARTINS GIRALDI (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))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000874-80.2018.8.11.0025 

Requerente: Vanderlei Martins Giraldi Requerido: Vivo S/A V i s t o s, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Cuida-se 

de ação em fase de cumprimento de sentença, cuja finalidade foi atingida 

por completo, na medida em que constritos os valores necessários à 

satisfação do crédito exequendo que não restaram impugnados pela 

devedora. Dessarte, tendo havido a satisfação integral da obrigação, não 

se justifica o prosseguimento da execução, razão porque, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o processo com julgamento do mérito, o que faço com 

arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do credor para saque do valor depositado nos 

autos, observando-se os dados bancários indicados na petição de ID. 

25686392 e autorização constante na procuração de ID.13885788. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000108-98.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-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 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000108-98.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARINALVA MARIA DE JESUS REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Em análise dos 

autos, verifico que a autora deixou de apresentar comprovante de 

requerimento administrativo feito junto ao INSS. Desta feita, DETERMINO à 

autora que apresente o resultado do requerimento administrativo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 

de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003635-92.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER MYRELLA MORAIS NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003635-92.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JENNIFER MYRELLA MORAIS NUNES REU: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL c/c REPARAÇÃO POR DANO MORAL” 

movida por JENNIFER MYRELLA MORAIS NUNES em face de BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A., todos devidamente qualificados nos autos. Em 

ID 27468014 as partes entabularam acordo, o qual foi homologado em ID 

27918034. A requerida juntou em ID 27984588 comprovante de pagamento 

do acordo, tendo e autora pugnado pelo levantamento de valores em ID 

28411524. Os autos vieram-me conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, as causas de extinção 

dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC/15, 

sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. Tal regra aplica-se, inclusive, aos executivos 

fiscais (art. 1.º da LEF). No caso dos autos, vê-se que houve cumprimento 

da obrigação e, via de consequência, a extinção da execução por 

pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo executado da 

obrigação, nos termos do art. 924, inc. II e o art. 925, estes últimos do CPC. 

Custas e honorários advocatícios conforme acordado. Ademais, DEFIRO o 

pedido de levantamento de valores formulado em ID 28411524. 

EXPEÇA-SE o competente Alvará. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003635-92.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER MYRELLA MORAIS NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003635-92.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JENNIFER MYRELLA MORAIS NUNES REU: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL c/c REPARAÇÃO POR DANO MORAL” 

movida por JENNIFER MYRELLA MORAIS NUNES em face de BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A., todos devidamente qualificados nos autos. Em 

ID 27468014 as partes entabularam acordo, o qual foi homologado em ID 

27918034. A requerida juntou em ID 27984588 comprovante de pagamento 

do acordo, tendo e autora pugnado pelo levantamento de valores em ID 

28411524. Os autos vieram-me conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, as causas de extinção 

dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC/15, 

sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. Tal regra aplica-se, inclusive, aos executivos 

fiscais (art. 1.º da LEF). No caso dos autos, vê-se que houve cumprimento 

da obrigação e, via de consequência, a extinção da execução por 

pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo executado da 

obrigação, nos termos do art. 924, inc. II e o art. 925, estes últimos do CPC. 
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Custas e honorários advocatícios conforme acordado. Ademais, DEFIRO o 

pedido de levantamento de valores formulado em ID 28411524. 

EXPEÇA-SE o competente Alvará. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003339-70.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINO CASTILHO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003339-70.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): FERMINO CASTILHO JUNIOR REU: BANCO DO BRASIL SA 

A u t o s  n . º  1 0 0 3 3 3 9 - 7 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 1  A u t o s  n . º 

1003339-70.2019.8.11.0011 Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE 

RESSARCIMENTO DE VALORES C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por FERMINO CASTILHO 

JÚNIOR, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., ambos qualificados nos 

autos do processo em epígrafe. Exsurge da peça vestibular que o autor é 

cliente correntista da instituição bancária requerida, titular da conta 

corrente n.° 12097-9/agência n.° 1320-X. Narra, também, que na data de 

20 de julho de 2019 (sábado), teve sua conta bancária invadida, 

surpreendendo-se com diversas transações realizadas por terceiros. 

Assevera, também, que, na mesma data supra registrada, fora creditado 

em sua conta o montante de R$ 49.184,00 (quarenta e nove mil, cento e 

oitenta e quatro reais), referente a um suposto empréstimo a que afirma 

desconhecer, cujo valor fora parcelado em 60 (sessenta) vezes de R$ 

2.682,76 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e seis 

centavos). Daquele valor, informa que fora retirado via transferência entre 

contas a monta de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). Informa o autor, 

ainda, que a requerida passou a debitar de sua conta bancária as 

parcelas referentes ao empréstimo objeto dos autos. Por tal razão, pugnou 

por antecipação dos efeitos da tutela, no intuito de fazer cessar os 

descontos a que afirma indevidos. Por derradeiro, no mérito, o autor 

reclama pelo ressarcimento dos referidos descontos, bem como pleiteia 

indenização por danos morais, alegando falha na prestação de serviço. A 

inicial fora instruída com documentos estampados nos ids. ns°. 23140342; 

23140343; 23140344; 23140347; 23140349; 23140350; 23140351; 

23140353; 23140356; 23140358 e 23140360. Recebida a exordial em id. 

n.°. 23155861, oportunidade em que fora concedida a antecipação dos 

efeitos da tutela antecipada em favor do autor, bem como fora deferida a 

inversão do ônus da prova, eis que patente a relação jurídica 

consumerista entre as partes. Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação em id. nº 24288151. Intimadas as partes para indicarem as 

provas que ainda pretendiam produzir, ambas as partes alegaram estarem 

satisfeitas com os documentos já amealhados nos autos. Instada, a 

requerente aportou impugnação à contestação em id. n.º 24008331. 

Audiência de conciliação realizada, porém restou infrutífera, eis que as 

partes não chegaram a um consenso, consoante se vê em id. n.° 

25390062. Os autos vieram-me conclusos. EIS BREVE O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Prima facie, convém assinalar que o processo 

está apto a julgamento, eis que os autos encontram-se maduros 

suficientes para a prolação de sentença, não havendo necessidade de 

produção de outras provas, senão as já carreadas. Razão porque, 

PASSO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos do art. 355, I 

do CPC, in verbis: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. A corroborar, o C. Superior 

Tribunal de Justiça/STJ já se pronunciou sobre a questão, asseverando 

que “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª 

Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU 

de 17.09.90, p. 9.513). Destaco, outrossim, que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor/CDC, cujas normas 

são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º do mencionado Códex, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e demais 

leis, para acolher a vulnerabilidade daquele. In hiphótesi, a aplicabilidade 

das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 

29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, cujos dispositivos 

abrangem o conceito de consumidor como sendo “todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas” nele 

previstas, é caso dos autos, in verbis litteris: Art. 17. Para os efeitos desta 

Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. (...) 

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos 

consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às 

práticas nele previstas. Doutra sorte, oportuno ressaltar, também, que a 

responsabilidade da ré, enquanto prestadora/fornecedora de bens e/ou 

serviços, é de natureza objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do 

Códex Consumerista, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta 

ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 

Não havendo preliminares e/ou prejudiciais para serem expurgadas, 

passarei à análise do meritum causae. Pois bem! De proêmio, a narrativa 

dos autos demonstra evidente relação consumerista entre as partes, 

conforme registrado alhures, tornando imperativa a aplicação das normas 

do Código de Defesa do Consumidor, de modo que assim o faço. 

Adentrando, pois, especificamente ao mérito propriamente dito, verifico 

que a discussão gira em torno de suposta falha na prestação de serviço 

da parte requerida para com o autor a qual teria dado azo a abalos de 

ordem material e moral, hábeis a ensejar a reparação/indenização 

perseguida na inicial. Neste aspecto, esquadrinhando os autos, tenho que 

as provas em seu bojo amealhadas corroboram com a versão 

apresentada pelo autor, pelo que o mérito da demanda deve ser julgado 

parcialmente procedente. Explico. Analisando os documentos trazidos à 

colação, observa-se que o autor, de fato, não contratou nenhum 

empréstimo junto ao banco promovido. Isto se demonstra pela farta 

documentação exposta nos autos, donde o requerente efetivamente 

comprovou ter sido vítima de falha na prestação de serviço prestado pela 

ré. Isto porque, restou patente nos autos a realização da operação 

bancária da modalidade de empréstimo concretizada na conta bancária do 

autor, assim identificada: Operação 923273931 ESPECIAL – Modalidade: 

2997 BB CRÉDITO AUTOMÁTICO, como se vê do id. n.° 23140351. Sob tal 

perspectiva, caberia à requerida comprovar a regular contratação pelo 

autor do empréstimo a que afirma ser legítimo. Todavia, não o fez; a ré 

descumpriu com seu ônus probatório na medida em que não logrou êxito 

em comprovar a licitude do contrato de empréstimo ado qual se exige 

cumprimento. A requerida abriu mão, pois, de apontar qualquer fato 

impeditivo, extintivo e/ou modificativo do direito do autor em ver 

reconhecida a nulidade de tal operação bancária, haja vista que ausente 

nos autos qualquer documento capaz de elidir a versão do autor. É dizer: 

a requerida limitou-se a permanecer no campo das alegações. Restando, 

pois, evidente a falha na prestação de serviço pela instituição bancária ré, 

nasce para o autor o direito de ser indenizado moral e materialmente, 

sendo, pois, a hipótese dos autos. Como se ainda não bastasse não ter a 

empresa requerida se desincumbido do ônus probandi, tem-se do caso 

desenhado pelo autor que fora vítima da falha da prestação do serviço o 

qual permitiu que, em pleno dia não útil (sábado), transações bancárias de 

grande monta, atípicas do perfil do cliente-autor, fossem realizadas 

tranquilamente, sem qualquer intervenção da r. instituição bancária, ora 

demandada. Tangente à responsabilidade civil da requerida, enquanto 

fornecedora/prestadora de bens e/ou serviços, destaca-se o que 

disciplina o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14, calcada na 

teoria do risco do empreendimento, in verbis litteris: 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. § 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. (negrito 

nossos) Assinale-se, por oportuno, que as hipóteses de excludentes da 

responsabilidade civil encontra-se previstas no art. 3º do artigo 
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supracitado, sendo ônus da reclamada comprovar nos autos a 

inexistência de defeito na prestação do serviço ou fato exclusivo atribuído 

ao consumidor ou terceiro, o que não ocorrera no presente caso. A 

contrario sensu, consoante registrado supra, a reclamada, mesmo tendo 

sobre si o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, não trouxe 

aos autos qualquer elemento de prova capaz de lhe eximir da 

responsabilidade pela falha na prestação de serviço que lhe fora 

imputada. Aliás, em caso semelhante, o E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, assim tem estabelecido seu entendimento, in verbis litteris: 

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE 

DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – 

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE 

NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – 

RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado 

contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar 

a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição 

financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que 

é pessoa indígena e idosa, torna-se inexistente o débito efetivado no 

benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro 

(art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação. O valor 

arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 

0000824-44.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). 

(destaquei) No mesmo sentido, o disposto na Súmula 479, STJ. Portanto, 

considerando que não restou comprovado a legitimidade do contrato de 

empréstimo objeto dos autos, não demonstrou ter o autor concorrido para 

prática do ato ilegal, o que ratifica, no mínimo seu dever de cuidado ao 

operar em mercado tão amplo, de modo que a decretação de sua nulidade 

é medida que se impõe, nos termos estritos pugnado na inicial. DA 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS Quanto ao pleito de 

restituição dos valores indevidamente descontados da conta corrente do 

autor, mister algumas ponderações. Neste aspecto, segundo disciplina de 

Flávio Tartuce: os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou 

perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos 

arts. 186 e 403 do Código Civil não cabe reparação de dano hipotético ou 

eventual, necessitando tais danos de prova efetiva, em regra[1]. Como se 

nota dos autos restou indubitável que o requerente sofreu prejuízos de 

ordem material, eis que foram descontados de sua conta corrente valores 

referentes às parcelas do contrato de empréstimo objurgado, no importe 

R$ 2.682,76 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e seis 

centavos). Desta sorte, uma vez comprovado o prejuízo causado pela 

conduta abusiva da reclamada, resta devido o ressarcimento dos valores 

descontados no montante de R$ 2.682,76 (dois mil, seiscentos e oitenta e 

dois reais e setenta e seis centavos) debitado na data de 21/08/2019, bem 

como de demais valores eventualmente descontados na conta bancária do 

autor, devidamente atualizados desde o evento danoso. DA INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, conforme registrado 

alhures, da análise dos documentos amealhados nos autos, tem-se que, 

de fato, ocorrera operação bancária na modalidade empréstimo na conta 

corrente do autor, (ex vi id. n.° 23140351). Assim, apesar da tentativa da 

ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Isto, porquanto, a requerida sequer colacionou 

qualquer documento de comprovação capaz de presumir a legitimidade do 

contrato de empréstimo objeto dos autos. Nesse sentido, conforme resulta 

da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

a falha na prestação de serviço em questão gerou induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do autor. Aliás, não se pode olvidar que 

a requerida, enquanto instituição bancária deveria ter tomado todas as 

medidas cabíveis de forma a garantir a segurança e confidencialidade dos 

dados bancários de titularidade do autor. Como registra o mesmo Yussef, 

afirmada constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a 

jurisprudência está se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, 

na sua versão atual, independentemente de eventuais prejuízos 

econômicos que resultariam do protesto indevido do título, comporta 

igualmente ser reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que 

integram a personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. 

Destaca-se ainda, a desnecessidade até mesmo a prova do dano moral 

em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes julgados: 

Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização 

decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 

203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 

- TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte). 

Posto isto, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Passo, oportunamente, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 
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satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” O saudoso Rui Stoco adverte que se 

trata, pois de uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade 

para as coisas da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que 

destarte deve ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, 

inútil sempre pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em 

contas. (RT 560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de 

uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas 

ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais 

valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma 

que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, 

atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses 

do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se 

converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne 

inexpressiva. (ob. cit., p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma 

bastante elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do 

dano moral: Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito 

ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 

'caráter punitivo' para que o causador do dano, pelo fato da condenação, 

se veja castigado pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' 

para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como 

contrapartida do mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora 

Forense, 1997, p.97) Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma 

compensação, representada por uma comodidade que compense o dano 

sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Insta ressaltar, ainda, que para a fixação do dano moral, à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização por danos 

morais no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Pelo exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para DECLARAR NULA a relação jurídica entre as partes 

no que tange ao contrato de empréstimo objeto dos autos, no valor de R$ 

49.185,00 (quarenta e novel mil, cento e oitenta e cinco reais). Por 

consectário, CONFIRMO os efeitos da tutela antecipada outrora deferida, 

para tornar o mandamento nela constante em DEFINITIVO. DEFIRO o pedido 

do estorno requestado pelo requerente discriminadas no item “b” da 

exordial, de modo que DETERMINO à instituição financeira ré que restitua, 

em 48h (quarenta e oito horas) os seguintes valores discriminados: · 

Crédito de Empréstimo no valor de R$ 49.184,00 (quarenta e nove mil, 

cento e oitenta e quatro reais): · R$ 7.000,00 (sete mil reais) - referente à 

transferência para a conta corrente 56377-3, agência 0675; · R$ 7.000,00 

(sete mil reais) - referente à transferência para a conta corrente 35897-5, 

agência 3142; · R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) - referente à 

transferência para a conta corrente 23861-9, agência 1541; · R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) - referente à transferência para a conta corrente 

56377-3, agência 0675; · R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - referente à 

transferência para a conta corrente 13226-8, agência 4311; · R$ 1.600,00 

(mil e seiscentos mil reais) - referente à transferência para a conta 

corrente 510066969, agência 3472. No mais, CONDENO a requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (a correção monetária do valor 

da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. CONDENO a requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba 

FIXO em 15% sobre o valor da condenação, exegese do art. 85, §2º, o 

mesmo Códex. Decorrido o prazo recursal sem que nada tenha sido 

pedido pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de 

janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] 

TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único/ 3. ed. rev., atual. e 

ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013, p. 459.
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1003339-70.2019.8.11.0011 Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE 

RESSARCIMENTO DE VALORES C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por FERMINO CASTILHO 

JÚNIOR, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., ambos qualificados nos 

autos do processo em epígrafe. Exsurge da peça vestibular que o autor é 

cliente correntista da instituição bancária requerida, titular da conta 

corrente n.° 12097-9/agência n.° 1320-X. Narra, também, que na data de 

20 de julho de 2019 (sábado), teve sua conta bancária invadida, 

surpreendendo-se com diversas transações realizadas por terceiros. 

Assevera, também, que, na mesma data supra registrada, fora creditado 

em sua conta o montante de R$ 49.184,00 (quarenta e nove mil, cento e 

oitenta e quatro reais), referente a um suposto empréstimo a que afirma 

desconhecer, cujo valor fora parcelado em 60 (sessenta) vezes de R$ 

2.682,76 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e seis 

centavos). Daquele valor, informa que fora retirado via transferência entre 

contas a monta de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). Informa o autor, 

ainda, que a requerida passou a debitar de sua conta bancária as 

parcelas referentes ao empréstimo objeto dos autos. Por tal razão, pugnou 

por antecipação dos efeitos da tutela, no intuito de fazer cessar os 

descontos a que afirma indevidos. Por derradeiro, no mérito, o autor 

reclama pelo ressarcimento dos referidos descontos, bem como pleiteia 

indenização por danos morais, alegando falha na prestação de serviço. A 

inicial fora instruída com documentos estampados nos ids. ns°. 23140342; 

23140343; 23140344; 23140347; 23140349; 23140350; 23140351; 

23140353; 23140356; 23140358 e 23140360. Recebida a exordial em id. 

n.°. 23155861, oportunidade em que fora concedida a antecipação dos 

efeitos da tutela antecipada em favor do autor, bem como fora deferida a 

inversão do ônus da prova, eis que patente a relação jurídica 

consumerista entre as partes. Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação em id. nº 24288151. Intimadas as partes para indicarem as 

provas que ainda pretendiam produzir, ambas as partes alegaram estarem 

satisfeitas com os documentos já amealhados nos autos. Instada, a 

requerente aportou impugnação à contestação em id. n.º 24008331. 

Audiência de conciliação realizada, porém restou infrutífera, eis que as 

partes não chegaram a um consenso, consoante se vê em id. n.° 

25390062. Os autos vieram-me conclusos. EIS BREVE O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Prima facie, convém assinalar que o processo 

está apto a julgamento, eis que os autos encontram-se maduros 

suficientes para a prolação de sentença, não havendo necessidade de 

produção de outras provas, senão as já carreadas. Razão porque, 

PASSO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos do art. 355, I 

do CPC, in verbis: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. A corroborar, o C. Superior 

Tribunal de Justiça/STJ já se pronunciou sobre a questão, asseverando 

que “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª 

Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU 

de 17.09.90, p. 9.513). Destaco, outrossim, que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor/CDC, cujas normas 
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são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º do mencionado Códex, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e demais 

leis, para acolher a vulnerabilidade daquele. In hiphótesi, a aplicabilidade 

das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 

29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, cujos dispositivos 

abrangem o conceito de consumidor como sendo “todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas” nele 

previstas, é caso dos autos, in verbis litteris: Art. 17. Para os efeitos desta 

Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. (...) 

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos 

consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às 

práticas nele previstas. Doutra sorte, oportuno ressaltar, também, que a 

responsabilidade da ré, enquanto prestadora/fornecedora de bens e/ou 

serviços, é de natureza objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do 

Códex Consumerista, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta 

ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 

Não havendo preliminares e/ou prejudiciais para serem expurgadas, 

passarei à análise do meritum causae. Pois bem! De proêmio, a narrativa 

dos autos demonstra evidente relação consumerista entre as partes, 

conforme registrado alhures, tornando imperativa a aplicação das normas 

do Código de Defesa do Consumidor, de modo que assim o faço. 

Adentrando, pois, especificamente ao mérito propriamente dito, verifico 

que a discussão gira em torno de suposta falha na prestação de serviço 

da parte requerida para com o autor a qual teria dado azo a abalos de 

ordem material e moral, hábeis a ensejar a reparação/indenização 

perseguida na inicial. Neste aspecto, esquadrinhando os autos, tenho que 

as provas em seu bojo amealhadas corroboram com a versão 

apresentada pelo autor, pelo que o mérito da demanda deve ser julgado 

parcialmente procedente. Explico. Analisando os documentos trazidos à 

colação, observa-se que o autor, de fato, não contratou nenhum 

empréstimo junto ao banco promovido. Isto se demonstra pela farta 

documentação exposta nos autos, donde o requerente efetivamente 

comprovou ter sido vítima de falha na prestação de serviço prestado pela 

ré. Isto porque, restou patente nos autos a realização da operação 

bancária da modalidade de empréstimo concretizada na conta bancária do 

autor, assim identificada: Operação 923273931 ESPECIAL – Modalidade: 

2997 BB CRÉDITO AUTOMÁTICO, como se vê do id. n.° 23140351. Sob tal 

perspectiva, caberia à requerida comprovar a regular contratação pelo 

autor do empréstimo a que afirma ser legítimo. Todavia, não o fez; a ré 

descumpriu com seu ônus probatório na medida em que não logrou êxito 

em comprovar a licitude do contrato de empréstimo ado qual se exige 

cumprimento. A requerida abriu mão, pois, de apontar qualquer fato 

impeditivo, extintivo e/ou modificativo do direito do autor em ver 

reconhecida a nulidade de tal operação bancária, haja vista que ausente 

nos autos qualquer documento capaz de elidir a versão do autor. É dizer: 

a requerida limitou-se a permanecer no campo das alegações. Restando, 

pois, evidente a falha na prestação de serviço pela instituição bancária ré, 

nasce para o autor o direito de ser indenizado moral e materialmente, 

sendo, pois, a hipótese dos autos. Como se ainda não bastasse não ter a 

empresa requerida se desincumbido do ônus probandi, tem-se do caso 

desenhado pelo autor que fora vítima da falha da prestação do serviço o 

qual permitiu que, em pleno dia não útil (sábado), transações bancárias de 

grande monta, atípicas do perfil do cliente-autor, fossem realizadas 

tranquilamente, sem qualquer intervenção da r. instituição bancária, ora 

demandada. Tangente à responsabilidade civil da requerida, enquanto 

fornecedora/prestadora de bens e/ou serviços, destaca-se o que 

disciplina o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14, calcada na 

teoria do risco do empreendimento, in verbis litteris: 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. § 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. (negrito 

nossos) Assinale-se, por oportuno, que as hipóteses de excludentes da 

responsabilidade civil encontra-se previstas no art. 3º do artigo 

supracitado, sendo ônus da reclamada comprovar nos autos a 

inexistência de defeito na prestação do serviço ou fato exclusivo atribuído 

ao consumidor ou terceiro, o que não ocorrera no presente caso. A 

contrario sensu, consoante registrado supra, a reclamada, mesmo tendo 

sobre si o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, não trouxe 

aos autos qualquer elemento de prova capaz de lhe eximir da 

responsabilidade pela falha na prestação de serviço que lhe fora 

imputada. Aliás, em caso semelhante, o E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, assim tem estabelecido seu entendimento, in verbis litteris: 

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE 

DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – 

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE 

NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – 

RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado 

contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar 

a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição 

financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que 

é pessoa indígena e idosa, torna-se inexistente o débito efetivado no 

benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro 

(art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação. O valor 

arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 

0000824-44.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). 

(destaquei) No mesmo sentido, o disposto na Súmula 479, STJ. Portanto, 

considerando que não restou comprovado a legitimidade do contrato de 

empréstimo objeto dos autos, não demonstrou ter o autor concorrido para 

prática do ato ilegal, o que ratifica, no mínimo seu dever de cuidado ao 

operar em mercado tão amplo, de modo que a decretação de sua nulidade 

é medida que se impõe, nos termos estritos pugnado na inicial. DA 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS Quanto ao pleito de 

restituição dos valores indevidamente descontados da conta corrente do 

autor, mister algumas ponderações. Neste aspecto, segundo disciplina de 

Flávio Tartuce: os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou 

perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos 

arts. 186 e 403 do Código Civil não cabe reparação de dano hipotético ou 

eventual, necessitando tais danos de prova efetiva, em regra[1]. Como se 

nota dos autos restou indubitável que o requerente sofreu prejuízos de 

ordem material, eis que foram descontados de sua conta corrente valores 

referentes às parcelas do contrato de empréstimo objurgado, no importe 

R$ 2.682,76 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e seis 

centavos). Desta sorte, uma vez comprovado o prejuízo causado pela 

conduta abusiva da reclamada, resta devido o ressarcimento dos valores 

descontados no montante de R$ 2.682,76 (dois mil, seiscentos e oitenta e 

dois reais e setenta e seis centavos) debitado na data de 21/08/2019, bem 

como de demais valores eventualmente descontados na conta bancária do 

autor, devidamente atualizados desde o evento danoso. DA INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, conforme registrado 

alhures, da análise dos documentos amealhados nos autos, tem-se que, 

de fato, ocorrera operação bancária na modalidade empréstimo na conta 

corrente do autor, (ex vi id. n.° 23140351). Assim, apesar da tentativa da 

ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Isto, porquanto, a requerida sequer colacionou 

qualquer documento de comprovação capaz de presumir a legitimidade do 

contrato de empréstimo objeto dos autos. Nesse sentido, conforme resulta 

da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 
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corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

a falha na prestação de serviço em questão gerou induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do autor. Aliás, não se pode olvidar que 

a requerida, enquanto instituição bancária deveria ter tomado todas as 

medidas cabíveis de forma a garantir a segurança e confidencialidade dos 

dados bancários de titularidade do autor. Como registra o mesmo Yussef, 

afirmada constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a 

jurisprudência está se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, 

na sua versão atual, independentemente de eventuais prejuízos 

econômicos que resultariam do protesto indevido do título, comporta 

igualmente ser reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que 

integram a personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. 

Destaca-se ainda, a desnecessidade até mesmo a prova do dano moral 

em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes julgados: 

Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização 

decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 

203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 

- TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte). 

Posto isto, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Passo, oportunamente, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” O saudoso Rui Stoco adverte que se 

trata, pois de uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade 

para as coisas da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que 

destarte deve ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, 

inútil sempre pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em 

contas. (RT 560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de 

uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas 

ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais 

valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma 

que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, 

atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses 

do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se 

converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne 

inexpressiva. (ob. cit., p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma 

bastante elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do 

dano moral: Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito 

ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 

'caráter punitivo' para que o causador do dano, pelo fato da condenação, 

se veja castigado pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' 

para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como 

contrapartida do mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora 

Forense, 1997, p.97) Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma 

compensação, representada por uma comodidade que compense o dano 

sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Insta ressaltar, ainda, que para a fixação do dano moral, à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização por danos 

morais no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Pelo exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para DECLARAR NULA a relação jurídica entre as partes 

no que tange ao contrato de empréstimo objeto dos autos, no valor de R$ 

49.185,00 (quarenta e novel mil, cento e oitenta e cinco reais). Por 

consectário, CONFIRMO os efeitos da tutela antecipada outrora deferida, 

para tornar o mandamento nela constante em DEFINITIVO. DEFIRO o pedido 

do estorno requestado pelo requerente discriminadas no item “b” da 

exordial, de modo que DETERMINO à instituição financeira ré que restitua, 

em 48h (quarenta e oito horas) os seguintes valores discriminados: · 

Crédito de Empréstimo no valor de R$ 49.184,00 (quarenta e nove mil, 

cento e oitenta e quatro reais): · R$ 7.000,00 (sete mil reais) - referente à 

transferência para a conta corrente 56377-3, agência 0675; · R$ 7.000,00 

(sete mil reais) - referente à transferência para a conta corrente 35897-5, 

agência 3142; · R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) - referente à 

transferência para a conta corrente 23861-9, agência 1541; · R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) - referente à transferência para a conta corrente 

56377-3, agência 0675; · R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - referente à 

transferência para a conta corrente 13226-8, agência 4311; · R$ 1.600,00 

(mil e seiscentos mil reais) - referente à transferência para a conta 

corrente 510066969, agência 3472. No mais, CONDENO a requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (a correção monetária do valor 

da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. CONDENO a requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba 

FIXO em 15% sobre o valor da condenação, exegese do art. 85, §2º, o 

mesmo Códex. Decorrido o prazo recursal sem que nada tenha sido 

pedido pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de 

janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] 
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TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único/ 3. ed. rev., atual. e 

ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013, p. 459.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000079-48.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. V. (REU)

C. D. T. V. D. T. P. (REU)

E. D. S. P. (REU)

M. D. C. (REU)

E. M. L. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES OAB - MS19497 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000079-48.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ELIAS MENDES LEAL FILHO, MARINEZ DE CAMPOS, EUCLIDES DA SILVA 

PAIXAO, COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES, JOSE 

ROBERTO VIEIRA Vistos. DEFIRO os pedidos formulados em ID 28450256 

a fim de habilitar o patrono da parte requerida, conforme procuração de id. 

28450276. Ademais, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de ID 28247683. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - MT, 28 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000307-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIA SILVA BARELLA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000307-57.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE Vistos. Tendo em vista o teor da 

certidão inserida no id retro, DETERMINO a intimação da parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL D'OESTE, 9 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO
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CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIA SILVA BARELLA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000307-57.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE Vistos. Tendo em vista o teor da 

certidão inserida no id retro, DETERMINO a intimação da parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL D'OESTE, 9 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000577-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA MOTA SALES (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 SENTENÇA Processo: 1000577-18.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JACIRA MOTA SALES RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de execução de sentença movida 

por Jacira Mota Sales em face de Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte 

autora informa que os alvarás foram devidamente levantados, requerendo 

assim a extinção do presente feito. (ID 25518543). Os autos vieram-me 

conclusos. É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De 

proêmio, DETERMINO o desentranhamento do documento de ID 25794541, 

eis que estranho à presente lide, pertencente a feito distinto, ao qual 

deverá ser juntado. Ultrapassada necessária premissa, como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No caso dos 

autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de consequência, a 

extinção da execução por pronunciamento judicial que declare tal 

situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. Deixo de condenar a requerida em custas 

processuais, nos termos do art. 8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 

7.603/01 e em honorários advocatícios, eis que não houve resistência à 

pretensão. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. P.R.I.C. Mirassol D´Oeste/MT, 7 de novembro de 2019. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000652-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARQUES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS AGENCIA DE CÁCERES MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000652-57.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ZILDA MARQUES DA COSTA RÉU: INSS AGENCIA DE 

CÁCERES MT Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Pensão por 

Morte Rural c/c Tutela Antecipada” proposta por ZILDA MARQUES DA 

COSTA contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados na inicial, visando o recebimento de benefício em 

razão do falecimento de seu companheiro, DORIVAL MENDES DA ROCHA. 

Com a inicial vieram os documentos de id nº 20560599/20561422. A inicial 

foi recebida em id nº 13584892, sendo determinada citação da 

demandada., com o indeferimento do pedido de tutela antecipada. 

Devidamente citada, a Autarquia demandada apresentara contestação em 

id nº 15407249. O feito fora saneado em id nº 22355825, com designação 

de audiência de instrução e julgamento. Em sede de audiência instrutória, 

foram inquiridas duas testemunhas da autora (id nº 24843267), 

apresentando alegações finais remissivas requerendo antecipação de 

tutela, ao passo que a Autarquia demandada não se fez presente, 

precluindo seu prazo para apresentação dessas. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

A pensão por morte constitui um dos mais importantes benefícios no 

sistema da previdência, porquanto a instituição de regime próprio de 

previdência pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

obrigatoriamente, devem assegurar a pensão por morte prevista no art. 

40, §7º,I e II, da CF, também expresso no inciso V, art. 5º, do Dec. nº 

3.048/99. Vejamos: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 

7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que 

será igual: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) I 
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- ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela 

excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) II - ao valor da totalidade da 

remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, 

até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento 

da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.” 

“Art. 5º A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, 

de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá a: I - cobertura de 

eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; II - proteção à 

maternidade, especialmente à gestante; III - proteção ao trabalhador em 

situação de desemprego involuntário; IV - salário-família e auxílio-reclusão 

para os dependentes dos segurados de baixa renda; e V - pensão por 

morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 

dependentes.” A pensão é exclusivamente voltada para o amparo da 

família que perde o seu mantenedor em virtude do evento morte, ficando 

evidente sua característica tipicamente familiar, posto que destinado ao 

sustento dos dependentes do segurado, garantido a continuidade, sem 

surpresa pela falta de recursos para o sustento, contribuindo para o 

desenvolvimento do ser humano dentro da sociedade familiar. Destarte, 

clarividente que a pensão em voga possui um papel fundamental na 

proteção social, sendo que, em muitos casos, é a única renda que os 

dependentes possuem para sobreviver, fazendo jus a proteção 

estabelecida no art. 201, inciso I e V da Constituição Federal de 1.988, o 

qual define ser responsabilidade da Previdência Social, condicionada 

apenas à contribuição, in verbis: “Art. 201. A previdência social será 

organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) I - cobertura dos eventos de 

doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998) (...) V - pensão por morte do segurado, 

homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado 

o disposto no § 2º.” Feitas as considerações encimadas, apenas para 

situar, o caso em comento versa sobre o direito à pensão previdenciária 

por morte da cônjuge do de cujus, o que não fora, administrativamente, 

reconhecido ante a discussão quanto à condição de segurado especial 

desse. Pois bem. De proêmio, há que se registrar que as regras para 

fruição da pensão por morte encontram-se disciplinadas nos artigos 74/79 

da Lei n. 8.213/91, as quais merecem transcrição, in verbis: Art. 74. A 

pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado 

que falecer, aposentado ou não, a contar da data: I - do óbito, quando 

requerida até trinta dias depois deste; II - do requerimento, quando 

requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III - da decisão judicial, 

no caso de morte presumida. Art. 75. O valor mensal da pensão por morte 

será de cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia 

ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na 

data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei. Art. 76. 

A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de 

habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou 

habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente 

só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. § 1º O 

cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro 

ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de 

sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. § 2º O 

cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia 

pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os 

dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta Lei. Art. 77. A pensão 

por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em 

parte iguais. § 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo 

direito à pensão cessar. § 2º A parte individual da pensão extingue-se: I - 

pela morte do pensionista; II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o 

irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e 

um) anos de idade, salvo se for inválido; III - para o pensionista inválido, 

pela cessação da invalidez. § 3º Com a extinção da parte do último 

pensionista a pensão extinguir-se-á. Art. 78. Por morte presumida do 

segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 

(seis) meses de ausência, será concedida pensão provisória, na forma 

desta Subseção. § 1º Mediante prova do desaparecimento do segurado 

em conseqüência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes 

farão jus à pensão provisória independentemente da declaração e do 

prazo deste artigo. § 2º Verificado o reaparecimento do segurado, o 

pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os 

dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Art. 79. 

Não se aplica o disposto no art. 103 desta Lei ao pensionista menor, 

incapaz ou ausente, na forma da lei. Observa-se que para concessão do 

benefício previdenciário perseguido pelo autor, mister que três requisitos 

sejam preenchidos, quais sejam: (1) a comprovação da qualidade de 

segurado do de cujus; (2) o óbito; (3) e a dependência econômica do 

beneficiário. In casu, a qualidade de segurado do falecido se constata em 

documentos juntados aos autos em id nº 15407249, comprovando que 

quando do óbito ainda ostentava a qualidade de segurado. No que se 

refere ao óbito do segurado, tal encontra-se devidamente comprovado 

pela certidão de óbito, a qual fora registrada em Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Naturais, em conformidade com a lei em voga, preenchendo o 

segundo requisito. O art. 1.723 do Código Civil conceitua a união estável 

como sendo a entidade familiar “(...) entre o homem e a mulher, 

configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida 

com o objetivo de constituição de família.”. No mesmo sentido, define a Lei 

n.8.213/91, em seu art.16, § 3º, companheira como “(...) a pessoa que, 

sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a 

segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal”. 

Quanto à condição de dependente do segurado, nos termos do art. 16, da 

Lei 8.213/91, destaca-se que: “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral 

de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - 

cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 

tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou 

relativamente incapaz, assim declarado judicialmente”. (...)” (negritos 

acrescidos) Dessa feita, com o olhar volvido ao encimado, no caso 

judicializado, tem-se que a parte autora logrou êxito em comprovar que era 

companheira do “falecido”, tendo em vista as provas documentais e 

testemunhal produzida, o que a torna automaticamente como dependente 

financeira, posto que presumida, nos termos do art.16, I e §4º, Lei nº 

8.213/91, prescindindo de comprovação. Nesse sentido: “PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO 

POR MORTE. CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 

RURÍCOLA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.557§ 1ºCPC- A pensão por morte é 

benefício previdenciário devido aos dependentes do trabalhador rural (art. 

16 da Lei nº 8.213/91).168.213- Para a obtenção desse benefício, mister o 

preenchimento de dois requisitos: qualidade de segurado do falecido e 

dependência econômica.- É presumida a dependência econômica do 

cônjuge, ex vi do art. 16, § 4º, da LBPS.16§ 4ºLBPS- Qualidade de 

segurado comprovada, mediante início de prova material, corroborado por 

prova testemunhal.- Aplicável a autorização legal de julgamento 

monocrático, prevista no artigo 557 do Código de Processo Civil.557Código 

de Processo Civil- Agravo legal a que se nega provimento.(TRF3 - 31540 

MS 0031540-08.2009.4.03.9999, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

THEREZINHA CAZERTA, Data de Julgamento: 18/03/2013, OITAVA 

TURMA) (negritos acrescidos).” De outra banda, o inciso I do art. 26 da 

mesma Lei prevê que a concessão de pensão por morte independe de 

carência, ou seja, será apenas necessário comprovar que o de cujus 

encontrava-se exercendo seu labor antes de vir a óbito, não se exigindo 

uma contribuição mínima para o reconhecimento de sua qualidade de 

segurado. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO INFERIORES A 60 SALÁRIOS MINIMOS. REEXAME 

NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

INDEPENDE DE CARÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. Se o valor da causa e a condenação são inferiores a 

sessenta salários mínimos, não se aplica o reexame necessário, por força 

do art. 475, § 2º, CPC. 2. A lei aplicável aos casos de pensão por morte é 

aquela em vigor à data do óbito do segurado, em prestígio ao princípio 

constitucional da irretroatividade da lei. 3. Nos termos do art. 26, I, da Lei 

nº 8.213/91, com a redação vigente à época do óbito (2002), a concessão 

da pensão por morte independe de carência. Benefício concedido. 4. A 

fixação dos honorários em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, 

atende à complexidade do feito e remunera adequadamente o múnus 

prestado pelo profissional. 5. Apelação do INSS improvida. Remessa oficial 

não conhecida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL : AC 00144992820074019199, 

Orgão Julgador 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS 

GERAIS Publicação 14/09/2015 Julgamento 8 de Junho de 2015 Relator 
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JUIZ FEDERAL MÁRCIO JOSE DE AGUIAR BARBOSA)” Dessa feita, 

consubstanciada em todas as provas produzidas nos autos, é possível 

verificar que a autora preencheu todos os requisitos previstos no art. 

74/79 da Lei 8.213/91, fazendo jus ao recebimento da pensão pleiteada. 

No que tange ao pleito de tutela antecipada para a implantação do 

benefício, que se rege pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por 

objeto uma obrigação de fazer, os vários argumentos já expostos nesta 

peça processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia da medida, caso postergada a implantação do 

benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1]. Diante do exposto, ACOLHO integralmente 

a pretensão da demandante para JULGAR totalmente PROCEDENTE o 

pedido deduzido na inicial e CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício 

de pensão por morte em favor de ZILDA MARQUES DA COSTA, no valor 

legal, a contar da data do requerimento administrativo, salvo as verbas 

anteriores ao quinquênio, devidamente atualizados com incidência de 

juros[2] de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida[3], sendo 

que, para o cálculo da correção monetária, deverá ser utilizado o Manual 

de Cálculo da Justiça Federal. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, 

eis que DEFIRO o pedido de tutela antecipada, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO 

a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

DEIXO de determinar 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 inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 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 legal. 

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] REsp 299433/RJ, 

Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª 

Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 

04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que tange aos juros, 

seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, 

contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a 

data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, 

a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente 

comprovado nos autos. 2. Início razoável de prova material corroborada 

pela prova testemunhal confirma o exercício da atividade rural pelo número 

de meses correspondentes à carência legal do benefício, a teor do 

disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não 

provou o INSS a circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto 

servidora pública, era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais 

relevante para o sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos 

integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, 

por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado 

especial, condição que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 

41 da TNU). 4. Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como 

segurado especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme 

pedido constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas 

a partir da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso 

existente. A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação 

de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, 

contudo, aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, 

tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na 

remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento 

da ADI n. 493/DF. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% 

(hum por cento) do valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até 

a entrada em vigor da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser 

reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses 

são os juros aplicados nas cadernetas de poupança-, até a apuração 

definitiva dos cálculos de liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença no caso de sua confirmação, ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ. 7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS 

está isento de custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, 

caso dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. 

Devida a tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum 

in mora", decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança 

das alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os 

requisitos do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS 

intimado para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do 

trânsito em julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que 

devem aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve 

ser mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública, como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. “III - A correção 

monetária sobre os débitos previdenciários incide a partir do vencimento 

de cada benefício não pago, Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, 

Reexame Necessário de Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 

36/2004 - Classe II - 27 - Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento 

unânime em 18.07.2005, dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN 

ANDRADE ADÁRIO (Relatora), o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO (Revisor) e o Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS (Vogal)).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000661-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CAVALIERI (AUTOR(A))
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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 SENTENÇA Processo: 1000661-19.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS CAVALIERI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação Ordinária Para Concessão de 

Benefício Previdenciário com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por 

JOSE CARLOS CAVALIERI em face do Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento de não 

possuir mais condições de trabalhar, necessitando assim, de percepção 

de auxílio doença em sede de antecipação da tutela convertendo, se for o 

caso, para aposentadoria por invalidez. Com a inicial foram juntados os 

documentos para comprovação da incapacidade laboral e qualidade de 

segurado do autor. A inicial foi recebida, sendo determinada citação da 

demandada, com o deferimento do pedido de tutela, além de ser 

determinada a realização de perícia. Contestação apresentada pela 

demandada tempestivamente. Laudo pericial aportado em id nº 18609619. 

Em decisão de id nº 20053495 fora determinada a intimação do perito para 

complementação do laudo pericial. Laudo complementar incrustado em id 

nº 22680305. A parte autora apresentou manifestação em id nº 22749302, 

ao passo que a demandada, mesmo intimada, quedou-se silente, 

consoante certificado em id nº 23975083. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, em que pese a preliminar 

de prescrição arguida pela Autarquia demandada, verifica-se que se trata 

de prejudicial de mérito, incabível no presente feito, eis que se 

reconhecido o direito da autora será a partir de 2018, não havendo que se 

falar em quinquênio. Pois bem. Com efeito, o cerne da questão encartada 

consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento 

satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 

postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta 

que tem como finalidade mostrar o procedimento e os princípios 

norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, garantindo as 

pessoas, meios para sua manutenção em razão de incapacidade entre 

outras situações previstas no ordenamento legal. A Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 201, também assegura a cobertura dos eventos de 

doença pelo órgão da Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais 

sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. 

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao 

segurado do INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou 

acidente, ou por prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o 

torne incapaz temporariamente para o trabalho, conforme disposto no 

artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “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.” 

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. 

Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão 

Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de 

Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)” A qualidade de 

segurado da parte autora restou devidamente comprovada conforme CNIS 

aportado, donde se depreende que o vem contribuindo com a Previdência, 

preenchendo o tempo de carência previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. 

Volvendo os olhos para os referidos documentos, verifica-se que o autor 

faz jus a concessão dos benefícios, desde que comprovada a 

incapacidade e que não tenha perdido a condição de segurado quando se 

quedou enfermo, bem como em caso de ter tido sua doença/enfermidade 

agravada com o tempo ou trabalho. Analisando detidamente o laudo 

pericial inserido de id nº 22370584, aferem-se as informações: “(...) M501 

– Transtorno do disco cervical com radiculopatia (...) A incapacidade é 

total e permanente (...)”. Nesse diapasão, comprovados os requisitos 

legais para obtenção do benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a 

procedência dos pedidos exordiais, uma vez que o autor esta 

impossibilitado para o labor, fazendo jus à percepção do referido benefício 

ora pleiteado. Seguindo o mesmo raciocínio, considerando que a autora, 

em razão da sua enfermidade, não pode mais exercer atividade laboral de 

qualquer natureza, nos termos da súmula nº 26 da AGU, tem-se que a 

autora permanece com a sua qualidade de segurada, senão vejamos: 

"Para a concessão de benefício por incapacidade, não será considerada a 

perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia 

incapacitante." Considerando que a parte autora se encontra 

permanentemente incapacitada para qualquer tipo de atividade, não 

reunindo, pois, condições de continuar o labor que regularmente exercia, 

faz jus a aposentadoria por invalidez, uma vez que comprovada a 

existência de todos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível 

verificar o preenchimento dos requisitos, 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. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Destarte, 

à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, 

da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o 

cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 

8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total 

e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de 

reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) 

demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao 

filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. Dessa forma, 

considerando as peculiaridades do caso e a questão da reabilitação, da 

simples análise do quadro clínico da autora, comprovado pela perícia, e 

das atividades que costumava desenvolver, é de se concluir pela 

impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, de forma 

permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova 

pericial. 2. As condições pessoais do segurado, associadas às 

conclusões do laudo pericial quanto à atual limitação para a sua atividade 

habitual, em face de doenças incapacitentes, indicam a necessidade de 

concessão de aposentadoria por invalidez. 3. Se a incapacidade só pôde 

ser reconhecida como total e definitiva por ocasião da análise dos 

elementos trazidos com o laudo pericial, este deve ser o termo inicial para 

a concessão da aposentadoria por invalidez, mantendo-se o direito ao 

auxílio-doença até então. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 

50315116420144049999 5031511-64.2014.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA, Publicação D.E. 21/03/2016, Julgamento 15 de Março de 

2016, Relator (Auxílio Bonat) TAÍS SCHILLING FERRAZ)” 

“APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURAL BÓIA-FRIA. 

INCAPACIDADE DEFINITIVA. REABILITAÇÃO IMPRATICÁVEL. É devida a 

aposentadoria por invalidez quando a perícia judicial é concludente de que 

a segurada, trabalhadora rural bóia-fria, está definitivamente incapacitada 

para sua atividade habitual e, por suas condições pessoais, se mostra 

impraticável a reabilitação para outra atividade. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL 

: AC 96894620104049999 PR 0009689- 46.2010.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA Publicação D.E. 03/02/2011 Julgamento 18 de Janeiro de 

2011 Relator RÔMULO PIZZOLATTI)” “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS 

DO ART. 29 DA LEI DE BENEFÍCIOS SATISFEITOS. INCAPACIDADE 
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PERMANENTE PARCIAL. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS SOCIAIS E 

PESSOAIS QUE NÃO PROPICIAM A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 

FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERITO EM CONFORMIDADE 

COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 541/2007. I - O Perito nomeado pelo 

Juízo atesta que o autor é "PORTADOR DE GONARTROSE AVANÇADA À 

DIREITA E ARTOSE, ABAULAMENTO DISCAL E DISCOPATIA 

DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR.", e que tais doenças estão 

diretamente relacionadas com suas atividades laborativas de trabalhador 

rural, atestando, assim, que "O PACIENTE É INCAPACITADO PARA O 

EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS PRÉVIAS E NÃO DE 

TODAS AS ATIVIDADES." II - Considera-se bastante remota a 

possibilidade de reabilitação profissional, haja vista que o Autor sempre 

exercera trabalho que demandava esforço braçal (fls. 56/60), para o qual 

não está mais capacitado em decorrência das doenças degenerativas que 

lhe acometem, não possuindo formação, nem experiência profissional, 

nem idade (62 anos - fl. 16) que possibilite sua reinserção no mercado de 

trabalho em outra atividade, cabendo ressaltar que a própria perícia 

realizada no âmbito administrativo, atesta que o segurado em questão não 

é passível de reabilitação profissional para a mesma atividade ou para 

outra que lhe garanta a subsistência, considerada a idade e o grau de 

instrução do segurado (fl. 144). III - Consoante dispõe o artigo 436 do CPC, 

embora o laudo elaborado pelo expert seja de fundamental importância 

para nortear a formação da convicção do Juízo acerca da existência ou 

não do direito invocado, o Juiz não está adstrito ao parecer técnico, vale 

dizer, não está vinculado às conclusões do perito e assistentes. IV - 

Consideração do aspecto social da demanda, sendo totalmente 

inviabilizada a reinserção do autor no mercado de trabalho, em mira o 

princípio vetor constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1, III, 

da CRFB). V - Benefício devido a contar da data da sentença, eis que fora 

reformada decisão que deferiu a antecipação da tutela, nos autos do 

Agravo de Instrumento nº2011.02.01.001030-5. VI - Considerados os 

elementos do caso concreto e o disposto no parágrafo único do art. 3º da 

Resolução nº 541/2007, não se mostra 11/09/2017 PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

R E Q U I S I T O S  D O  A R T .  2 9  D A  L E I  D … 

https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25012346/ac-apelacao-civel-ac

-201302010090220-trf2 2/2 inadequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), fixado a título de honorários periciais. VII - Remessa necessária e 

recursos desprovidos. (TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL : AC 

201302010090220, Orgão Julgador SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA 

Publicação 17/03/2014 Julgamento 25 de Fevereiro de 2014 Relator 

Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO)” No que tange ao pleito 

de tutela antecipada para a implantação do benefício, que se rege pelo 

artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de fazer, 

os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais que 

suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da 

demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, 

caso postergada a implantação do benefício, já que se trata de verba de 

natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela 

tutela antecipada. Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas 

pretéritas, que não são contempladas na vertente antecipação dos efeitos 

da sentença, lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se 

dar na própria sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo 

com precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1] Diante do exposto, ACOLHO a pretensão 

da parte autora para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) a implantar o auxílio-doença a JOSE CARLOS CAVALIERI, a partir 

da data do requerimento administrativo, perdurando até a conversão em 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, 

na data da realização da perícia médica, no valor legal, com incidência de 

juros de mora[2] a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as 

anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida[3]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 

11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação 

da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança[4]”, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por oportuno, 

DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, o referido benefício, uma vez que DEFIRO o pleito de tutela 

antecipada, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de 

execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas 

vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, 

CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de determinar 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 inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 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 legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] REsp 299433/RJ, 

Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª 

Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 

04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que tange aos juros, 

seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, 

contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a 

data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, 

a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente 

comprovado nos autos. 2. Início razoável de prova material corroborada 

pela prova testemunhal confirma o exercício da atividade rural pelo número 

de meses correspondentes à carência legal do benefício, a teor do 

disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não 

provou o INSS a circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto 

servidora pública, era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais 

relevante para o sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos 

integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, 

por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado 

especial, condição que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 

41 da TNU). 4. Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como 

segurado especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme 

pedido constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas 

a partir da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso 

existente. A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação 

de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, 

contudo, aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, 

tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na 

remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento 

da ADI n. 493/DF. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% 

(hum por cento) do valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até 

a entrada em vigor da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser 

reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses 

são os juros aplicados nas cadernetas de poupança-, até a apuração 

definitiva dos cálculos de liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença no caso de sua confirmação, ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ. 7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS 

está isento de custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, 

caso dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. 

Devida a tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum 

in mora", decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança 

das alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os 

requisitos do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS 

intimado para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do 

trânsito em julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que 

devem aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve 

ser mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 
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condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [4] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000661-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CAVALIERI (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 SENTENÇA Processo: 1000661-19.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS CAVALIERI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação Ordinária Para Concessão de 

Benefício Previdenciário com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por 

JOSE CARLOS CAVALIERI em face do Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento de não 

possuir mais condições de trabalhar, necessitando assim, de percepção 

de auxílio doença em sede de antecipação da tutela convertendo, se for o 

caso, para aposentadoria por invalidez. Com a inicial foram juntados os 

documentos para comprovação da incapacidade laboral e qualidade de 

segurado do autor. A inicial foi recebida, sendo determinada citação da 

demandada, com o deferimento do pedido de tutela, além de ser 

determinada a realização de perícia. Contestação apresentada pela 

demandada tempestivamente. Laudo pericial aportado em id nº 18609619. 

Em decisão de id nº 20053495 fora determinada a intimação do perito para 

complementação do laudo pericial. Laudo complementar incrustado em id 

nº 22680305. A parte autora apresentou manifestação em id nº 22749302, 

ao passo que a demandada, mesmo intimada, quedou-se silente, 

consoante certificado em id nº 23975083. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, em que pese a preliminar 

de prescrição arguida pela Autarquia demandada, verifica-se que se trata 

de prejudicial de mérito, incabível no presente feito, eis que se 

reconhecido o direito da autora será a partir de 2018, não havendo que se 

falar em quinquênio. Pois bem. Com efeito, o cerne da questão encartada 

consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento 

satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 

postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta 

que tem como finalidade mostrar o procedimento e os princípios 

norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, garantindo as 

pessoas, meios para sua manutenção em razão de incapacidade entre 

outras situações previstas no ordenamento legal. A Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 201, também assegura a cobertura dos eventos de 

doença pelo órgão da Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais 

sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. 

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao 

segurado do INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou 

acidente, ou por prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o 

torne incapaz temporariamente para o trabalho, conforme disposto no 

artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “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.” 

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. 

Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão 

Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de 

Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)” A qualidade de 

segurado da parte autora restou devidamente comprovada conforme CNIS 

aportado, donde se depreende que o vem contribuindo com a Previdência, 

preenchendo o tempo de carência previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. 

Volvendo os olhos para os referidos documentos, verifica-se que o autor 

faz jus a concessão dos benefícios, desde que comprovada a 

incapacidade e que não tenha perdido a condição de segurado quando se 

quedou enfermo, bem como em caso de ter tido sua doença/enfermidade 

agravada com o tempo ou trabalho. Analisando detidamente o laudo 

pericial inserido de id nº 22370584, aferem-se as informações: “(...) M501 

– Transtorno do disco cervical com radiculopatia (...) A incapacidade é 

total e permanente (...)”. Nesse diapasão, comprovados os requisitos 

legais para obtenção do benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a 

procedência dos pedidos exordiais, uma vez que o autor esta 

impossibilitado para o labor, fazendo jus à percepção do referido benefício 

ora pleiteado. Seguindo o mesmo raciocínio, considerando que a autora, 

em razão da sua enfermidade, não pode mais exercer atividade laboral de 

qualquer natureza, nos termos da súmula nº 26 da AGU, tem-se que a 

autora permanece com a sua qualidade de segurada, senão vejamos: 

"Para a concessão de benefício por incapacidade, não será considerada a 

perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia 

incapacitante." Considerando que a parte autora se encontra 

permanentemente incapacitada para qualquer tipo de atividade, não 

reunindo, pois, condições de continuar o labor que regularmente exercia, 

faz jus a aposentadoria por invalidez, uma vez que comprovada a 

existência de todos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível 

verificar o preenchimento dos requisitos, 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. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Destarte, 

à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, 
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da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o 

cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 

8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total 

e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de 

reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) 

demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao 

filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. Dessa forma, 

considerando as peculiaridades do caso e a questão da reabilitação, da 

simples análise do quadro clínico da autora, comprovado pela perícia, e 

das atividades que costumava desenvolver, é de se concluir pela 

impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, de forma 

permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova 

pericial. 2. As condições pessoais do segurado, associadas às 

conclusões do laudo pericial quanto à atual limitação para a sua atividade 

habitual, em face de doenças incapacitentes, indicam a necessidade de 

concessão de aposentadoria por invalidez. 3. Se a incapacidade só pôde 

ser reconhecida como total e definitiva por ocasião da análise dos 

elementos trazidos com o laudo pericial, este deve ser o termo inicial para 

a concessão da aposentadoria por invalidez, mantendo-se o direito ao 

auxílio-doença até então. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 

50315116420144049999 5031511-64.2014.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA, Publicação D.E. 21/03/2016, Julgamento 15 de Março de 

2016, Relator (Auxílio Bonat) TAÍS SCHILLING FERRAZ)” 

“APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURAL BÓIA-FRIA. 

INCAPACIDADE DEFINITIVA. REABILITAÇÃO IMPRATICÁVEL. É devida a 

aposentadoria por invalidez quando a perícia judicial é concludente de que 

a segurada, trabalhadora rural bóia-fria, está definitivamente incapacitada 

para sua atividade habitual e, por suas condições pessoais, se mostra 

impraticável a reabilitação para outra atividade. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL 

: AC 96894620104049999 PR 0009689- 46.2010.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA Publicação D.E. 03/02/2011 Julgamento 18 de Janeiro de 

2011 Relator RÔMULO PIZZOLATTI)” “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS 

DO ART. 29 DA LEI DE BENEFÍCIOS SATISFEITOS. INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARCIAL. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS SOCIAIS E 

PESSOAIS QUE NÃO PROPICIAM A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 

FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERITO EM CONFORMIDADE 

COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 541/2007. I - O Perito nomeado pelo 

Juízo atesta que o autor é "PORTADOR DE GONARTROSE AVANÇADA À 

DIREITA E ARTOSE, ABAULAMENTO DISCAL E DISCOPATIA 

DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR.", e que tais doenças estão 

diretamente relacionadas com suas atividades laborativas de trabalhador 

rural, atestando, assim, que "O PACIENTE É INCAPACITADO PARA O 

EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS PRÉVIAS E NÃO DE 

TODAS AS ATIVIDADES." II - Considera-se bastante remota a 

possibilidade de reabilitação profissional, haja vista que o Autor sempre 

exercera trabalho que demandava esforço braçal (fls. 56/60), para o qual 

não está mais capacitado em decorrência das doenças degenerativas que 

lhe acometem, não possuindo formação, nem experiência profissional, 

nem idade (62 anos - fl. 16) que possibilite sua reinserção no mercado de 

trabalho em outra atividade, cabendo ressaltar que a própria perícia 

realizada no âmbito administrativo, atesta que o segurado em questão não 

é passível de reabilitação profissional para a mesma atividade ou para 

outra que lhe garanta a subsistência, considerada a idade e o grau de 

instrução do segurado (fl. 144). III - Consoante dispõe o artigo 436 do CPC, 

embora o laudo elaborado pelo expert seja de fundamental importância 

para nortear a formação da convicção do Juízo acerca da existência ou 

não do direito invocado, o Juiz não está adstrito ao parecer técnico, vale 

dizer, não está vinculado às conclusões do perito e assistentes. IV - 

Consideração do aspecto social da demanda, sendo totalmente 

inviabilizada a reinserção do autor no mercado de trabalho, em mira o 

princípio vetor constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1, III, 

da CRFB). V - Benefício devido a contar da data da sentença, eis que fora 

reformada decisão que deferiu a antecipação da tutela, nos autos do 

Agravo de Instrumento nº2011.02.01.001030-5. VI - Considerados os 

elementos do caso concreto e o disposto no parágrafo único do art. 3º da 

Resolução nº 541/2007, não se mostra 11/09/2017 PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

R E Q U I S I T O S  D O  A R T .  2 9  D A  L E I  D … 

https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25012346/ac-apelacao-civel-ac

-201302010090220-trf2 2/2 inadequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), fixado a título de honorários periciais. VII - Remessa necessária e 

recursos desprovidos. (TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL : AC 

201302010090220, Orgão Julgador SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA 

Publicação 17/03/2014 Julgamento 25 de Fevereiro de 2014 Relator 

Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO)” No que tange ao pleito 

de tutela antecipada para a implantação do benefício, que se rege pelo 

artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de fazer, 

os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais que 

suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da 

demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, 

caso postergada a implantação do benefício, já que se trata de verba de 

natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela 

tutela antecipada. Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas 

pretéritas, que não são contempladas na vertente antecipação dos efeitos 

da sentença, lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se 

dar na própria sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo 

com precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1] Diante do exposto, ACOLHO a pretensão 

da parte autora para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) a implantar o auxílio-doença a JOSE CARLOS CAVALIERI, a partir 

da data do requerimento administrativo, perdurando até a conversão em 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, 

na data da realização da perícia médica, no valor legal, com incidência de 

juros de mora[2] a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as 

anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida[3]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 

11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação 

da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança[4]”, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por oportuno, 

DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, o referido benefício, uma vez que DEFIRO o pleito de tutela 

antecipada, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de 

execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas 

vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, 

CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de determinar 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 inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 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 legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] REsp 299433/RJ, 

Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª 

Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 

04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que tange aos juros, 

seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, 

contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a 

data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, 

a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente 

comprovado nos autos. 2. Início razoável de prova material corroborada 

pela prova testemunhal confirma o exercício da atividade rural pelo número 

de meses correspondentes à carência legal do benefício, a teor do 

disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não 
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provou o INSS a circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto 

servidora pública, era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais 

relevante para o sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos 

integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, 

por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado 

especial, condição que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 

41 da TNU). 4. Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como 

segurado especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme 

pedido constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas 

a partir da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso 

existente. A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação 

de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, 

contudo, aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, 

tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na 

remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento 

da ADI n. 493/DF. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% 

(hum por cento) do valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até 

a entrada em vigor da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser 

reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses 

são os juros aplicados nas cadernetas de poupança-, até a apuração 

definitiva dos cálculos de liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença no caso de sua confirmação, ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ. 7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS 

está isento de custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, 

caso dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. 

Devida a tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum 

in mora", decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança 

das alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os 

requisitos do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS 

intimado para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do 

trânsito em julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que 

devem aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve 

ser mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [4] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000661-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CAVALIERI (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: 1000661-19.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS CAVALIERI REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Certifique-se acerca da tempestividade dos 

embargos. Se tempestivo, RECEBO os embargos opostos, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 23 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000546-95.2018.8.11.0011

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:

NADIR NUNES DE OLIVEIRA (REU)

MICHELLY NUNES DE OLIVEIRA (REU)

N. A. TRASNPORTES LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000546-95.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: N. A. TRASNPORTES LTDA - ME, 

MICHELLY NUNES DE OLIVEIRA, NADIR NUNES DE OLIVEIRA Vistos. 

DEFIRO conforme requerido em ID 28085073, para o fim de determinar que 

se proceda a citação do requerido nos endereços indicados. Após, VISTA 

à exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Se inerte, INTIME-SE pessoalmente a parte exequente, 

consignando o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte dê regular 

impulsionamento ao feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Por fim, CONCLUSOS. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002157-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCELINO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1002157-49.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): FRANCISCO MARCELINO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por FRANCISCO MARCELINO DA 

SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

todos devidamente qualificados nos autos, com o propósito de que seja 

implantado o benefício assistencial de amparo ao deficiente, sob o 

argumento de que sua doença lhe gera incapacidade para a vida 
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independente e para o trabalho, além da hipossuficiência econômica. A 

inicial foi instruída com documentos de id nº 21336703/21337395. A 

exordial fora recebida em id nº 21343324, oportunidade em que fora 

determinada a citação da demandada, indeferida a tutela antecipada, 

nomeando perito e determinando realização de estudo social. Devidamente 

citada, a Autarquia demandada apresentou contestação em id nº 

21839951. Estudo social acostado em id nº 22015135. Impugnação à 

contestação incrustada em id nº 22202040. Perícia Médica acostada em id 

nº 26476426. Instada, a demandada quedou-se silente, ao passo que a 

requerente se manifestou em id nº 26820200. Com vistas o MPE 

manifestou favorável à concessão do benefício ao autor em id nº 

28267937. Após, vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Dispõe o artigo 194, da Constituição Federal de 

1988, em seu caput: “A seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”. O benefício de amparo assistencial foi instituído para 

garantir a subsistência da parcela da população impossibilitada de 

trabalhar e sem meios próprios de subsistência, devido à idade avançada 

ou por ser portadora de deficiência, independentemente de qualquer 

reciprocidade contributiva. Para fazer jus ao benefício, o portador de 

deficiência, além de comprovar a doença incapacitante, deve demonstrar 

a hipossuficiência financeira familiar, nos termos do artigo 203, V da Carta 

Magna: “Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem 

por objetivos: (omissis) 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.” A matéria foi regulamentada pela Lei nº 

8.742/93, a qual o art. 2º 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 1 (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". In casu, para a 

concessão do benefício de amparo assistencial, deve a parte requerente 

comprovar que atende aos dois requisitos, quais sejam, ser deficiente 

incapacitada para vida e trabalho, e possuir renda familiar inferior a ¼ do 

salário mínimo vigente. No que tange ao segundo requisito, conveniente 

citar que o STF reconheceu a inconstitucionalidade do §3º do artigo 20 da 

Lei 8.742/93, sem declaração de nulidade da norma, ou seja, caberá aos 

Magistrados optarem pela aplicação ou não do dispositivo legal caso a 

caso, consoante voto do Ilustre Ministro Gilmar Mendes no RE 567985. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

RESTABELECIMENTO DE AMPARO SOCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. 

LEI Nº 8.742/93. ARTRITE REUMATÓIDE E OSTEOARTROSE. RENDA 

MENSAL LIGEIRAMENTE FAMILIAR SUPERIOR A 1/4 DE SALÁRIO MÍNIMO. 

ESTADO DE MISERABILIDADE COMPROVADO NOS AUTOS. RE 

567.985/MT E RE 580.963/PR. REPERCUSSÃO GERAL. REsp 1112557 / 

MG. RECURSO REPETITIVO. ISENÇÃO DE CUSTAS. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. O benefício de prestação continuada, previsto no art. 

20, da Lei nº 8.742/93, é devido à pessoa portadora de deficiência e ao 

idoso com 65 anos ou mais (art. 34, da Lei 10.741/2003) que não possam 

prover sua própria subsistência por si mesmo ou por sua família. 2. Resta 

comprovado, por meio do laudo pericial de fls. 157/162, que a parte 

demandante sofre de artrite reumatóide com deformidade e osteoartrose 

em punhos, joelhos, tornozelo e quadril e espondiloartrose cervical, o que 

o (a) incapacita total e permanentemente para o exercício de qualquer 

profissão. 3. No tocante ao requisito da miserabilidade, o Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n.ºs 567.985/MT e 

580.963/PR, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de 

nulidade, do art. 20, da Lei nº 8.742/93, e a inconstitucionalidade por 

omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da Lei 10741/2003 para admitir 

o alargamento dos critérios de aferição da hipossuficiência, ante a 

existência de outros fatores, além da renda (inferior a 1/4 do salário 

mínimo) e, ainda, para determinar a exclusão do cálculo da renda familiar 

"per capita" os benefícios assistênciais conferidos a deficientes e os 

benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo percebidos 

por idosos, objetivando, desse modo, a prevalência do princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. Nessa mesma linha, é o 

posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do 

REsp 1112557 / MG, sob a sistemática de julgamento de recursos 

repetitivos. 5. No caso concreto, inobstante o laudo social (fls. 175/176) 

aponte que a renda mensal por membro da família supere 1/4 do salário 

mínimo, ainda assim, é atestado não ser suficiente tal importância para o 

atendimento das necessidades básicas do grupo familiar. 6. Direito 

reconhecido ao (à) autor (a) à percepção do amparo social, desde a data 

do cancelamento do benefício, ante a declaração do perito de que a 

incapacidade era evidente desde àquela época. 7. Juros moratórios a 

partir da citação, conforme o teor da Súmula nº 204 do STJ, segundo os 

índices oficiais da caderneta de poupança, de acordo com a norma do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pelo art. 5º da lei 

11.960/09, por ser a norma vigente à época do ajuizamento da demanda. 

8. No tocante à correção monetária, esta e. Primeira Turma decidiu alterar 

a sua posição na matéria, passando a aplicar o índice apontado pelo art. 

5º, da Lei 11.960/09, enquanto não modulados pelo STF os efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade consagrada nas ADIs 4.357 e 4.425. 

Precedentes: RE 836411 AgR, Relator (a): Min. Cármen Lúcia, Segunda 

Turma, julgado em 11/11/2014, processo eletrônico DJe-228 divulg 

19-11-2014 PUBLIC 20-11-2014; Rcl 16940 AgR, Relator (a): Min. Teori 

Zavascki, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014, processo eletrônico 

DJe-201 divulg 14-10-2014 PUBLIC 15-10-2014. 9. De acordo com 

inúmeros precedentes deste e. Tribunal, a verba honorária deve ser 

fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo 

com o § 4º do art. 20 do CPC, observados os termos da Súmula n.º 111 do 

col. Superior Tribunal de Justiça. 10. Embora o INSS, em regra, não goze 

de isenção de custas na esfera estadual, a demandante é, de fato, 

beneficiário da justiça gratuita. Assim, gozando a parte vencedora dos 

benefícios decorrentes da gratuidade da justiça, deferida no curso da 

ação, inexistem, na hipótese em comento, despesas a serem ressarcidas. 

Apelação e remessa obrigatória parcialmente providas. (TRF-5 - 

APELREEX: 00016725220144059999 AL, Relator: Desembargador Federal 

José Maria Lucena, Data de Julgamento: 05/03/2015, Primeira Turma, Data 

de Publicação: 12/03/2015)” Quanto à renda familiar per capita inferior a ¼ 

do salário mínimo, restou devidamente comprovada, eis que o autor vive 

de auxílio dos amigos e familiares, percebendo apenas bolsa família, 

restando evidenciada a necessidade de a requerente perceber o auxílio, 

conforme laudo. Portanto, patente a condição de miserabilidade e 

hipossuficiência do requerente. Contudo, no que diz respeito ao requisito 

de incapacidade para os atos da vida cotidiana e para o trabalho, perece 

de razão a requerente. Analisando detidamente o laudo pericial encartado 

em id nº 26476426, aferem-se as informações que: “(...) Apresenta 

quadro ortopédico da coluna vertebral, configurando incapacidade de 

caráter parcial e temporária (...)”. Dessa forma, conclui-se que a parte 

autora, à época do exame pericial, ainda que detenha incapacidade 

laborativa, isso não a torna, por si só, portadora de deficiência, não 

preenchendo 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. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO: LOAS. DEFICIÊNCIA E 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADAS. I - O Benefício 

Assistencial requerido está previsto no artigo 203, inciso V, da 

Constituição Federal, e regulamentado pelas atuais disposições contidas 

nos artigos 20, 21 e 21-A, todos da Lei 8.742/1993. II - O artigo 203, inciso 

V, da Constituição Federal garante o benefício em comento às pessoas 

portadoras de deficiência que não possuam meios de prover à sua própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família. O §2º do artigo 20 da Lei 

8742/1993, atualmente, define o conceito de pessoa com deficiência como 

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas. III - O artigo 20, § 3º, da LOAS não 

pode ser interpretado de forma isolada na aferição da miserabilidade. IV - 

A Lei Assistencial, ao fixar a renda per capita, estabeleceu uma 

presunção da condição de miserabilidade, que não obsta a comprovação 

da insuficiência de recursos para prover a manutenção do deficiente ou 

idoso por outros meios de prova. V - Para efeito de concessão do 

benefício de prestação continuada, a situação de risco social a que se 

encontra exposta a pessoa idosa ou portadora de deficiência e sua família 

deve ser aferida caso a caso. VI - Segundo o laudo pericial (perícia 

realizada em 11/11/2013), a autora, nascida em 30/10/1955, apresenta 
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incapacidade parcial e permanente para a vida civil e laboral, por ser 

portadora de fibromialgia, ombro dolorido e espondilose lombar (CID's M79, 

M75, M47). A prova técnica é conclusiva no sentido de que a autora não 

possui "impedimento de longo prazo", não se enquadrando no conceito de 

deficiência, previsto no § 2.º, do artigo 20, da Lei n.º 8742/93. VII - No 

caso concreto, em que pese a situação difícil enfrentada pela parte autora 

e a vida modesta que tem, depreende-se do estudo social que coabita em 

residência com boas condições de uso e higiene, havendo possibilidade 

das suas necessidades básicas serem supridas pela família. VIII - 

Consoante elementos trazidos aos autos, não há comprovação de que a 

autora vive em situação de vulnerabilidade social. IX - Nada obsta, 

entretanto, que venha a pleitear o benefício em comento novamente, caso 

haja alteração de seu estado socioeconômico. X - Não comprovados os 

requisitos legais necessários à concessão do benefício pleiteado, a 

improcedência da ação era de rigor. XI - Os honorários recursais foram 

instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um 

desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na 

majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional 

exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária 

de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na 

lei. XII - Recurso desprovido, condenando a parte autora ao pagamento de 

honorários recursais, na forma delineada. (TRF 3ª Região, SÉTIMA 

TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2270264 - 0003174-11.2013.4.03.6121, 

Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, julgado em 11/03/2019, 

e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/03/2019 )” “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO 

CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E 

TEMPORÁRIA. DEFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS 

DE ADVOGADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. - Discute-se o preenchimento 

dos requisitos necessários à concessão do benefício de prestação 

continuada previsto no artigo 20 da Lei n. 8.742/93, regulamentado, 

atualmente, pelos Decretos n. 6.214/2007 e 7.617/2011. - A LOAS deu 

eficácia ao inciso V do artigo 203 da Constituição Federal, ao estabelecer, 

em seu artigo 20, as condições para a concessão do benefício da 

assistência social, a saber: ser o postulante portador de deficiência ou 

idoso e, em ambas as hipóteses, comprovar não possuir meios de prover 

a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família - À vista das 

conclusões do laudo médico, está ausente o requisito subjetivo para a 

concessão do benefício, à medida que patenteada incapacidade parcial e 

temporária. Impedimentos de longo prazo não configurados - É mantida a 

condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de 

advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do 

artigo 85, §§ 1º e 11, do Novo CPC. Porém, fica suspensa a exigibilidade, 

na forma do artigo 98, § 3º, do referido código, por ser beneficiária da 

just iça gratu i ta  -  Apelação desprov ida.  (TRF-3 -  Ap : 

00251954520174039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RODRIGO 

ZACHARIAS, Data de Julgamento: 21/02/2018, NONA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/03/2018)” Ressalto que, embora o 

juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção 

com outros elementos ou fatos provados nos autos, no caso em tela, não 

se vislumbra outros elementos que se sobreponham à conclusão técnica 

apresentada pelo expert do Juízo. Não há nos autos atestados, 

receituários, laudos, prontuários que possam corroborar com as 

afirmações de deficiência e total dependência de outros para afazeres de 

dia a dia. Nesse sentido, vem decidindo a jurisprudência pátria: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. 

FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NÃO-OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. 

VINCULAÇÃO DO JUIZ (CPC, ARTS. 131 E 436). AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA A LABORAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não padece de nulidade a sentença que, 

embora contenha fundamentação sucinta, examine toda a matéria trazida 

aos autos de maneira clara e precisa. (Cf. STJ, RESP 412.951/SC, Quinta 

Turma, Ministra Laurita Vaz, DJ 31/03/2003; RESP 80.540/SC, Quinta 

Turma, Ministro Felix Fischer, DJ 31/03/2003; RESP 374.225/SC, Sexta 

Turma, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 17/02/2003; TRF1, AC 

1998.01.00.002651-7/MG, Primeira Turma Suplementar, Juiz João Carlos 

Mayer Soares, DJ 15/05/2003.) 2. Há independência e liberdade do juiz na 

apreciação da prova desde que a desconsideração das conclusões 

obtidas em laudo pericial leve em conta a realidade dos autos, nos moldes 

dos arts. 131 e 436 do CPC. (Cf. STJ, AGA 451.297/MG, Terceira Turma, 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17/02/2003; RESP 97.148/MG, 

Terceira Turma, relator para o acórdão o Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ 08/09/1997; TRF1, AC 96.01.28082-0/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 09/10/2003.) 3. Não 

comprovado por laudo médico-pericial realizado em juízo o requisito legal 

da incapacidade total e definitiva, ou temporária, para o trabalho, nem 

havendo outros elementos de convicção a elidir a prova técnica 

produzida, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. (Cf. STJ, RESP 98.697/PR, Sexta Turma, Ministro Hamilton 

Carvalhido, DJ 21/02/2000; TRF1, AC 95.01.28645-2/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 07/11/2002.) 4. Apelação 

não provida. (AC 96.01.27404-9/MG; APELAÇÃO CIVEL - JUIZ FEDERAL 

JOÃO CARLOS COSTA MAYER SOARES (CONV.) - PRIMEIRA TURMA 

SUPLEMENTAR - 14/04/2005 DJ p.35). E, digo mais, a Lei Orgânica da 

Assistência Social é taxativa ao afirmar que para a concessão do 

benefício de amparo assistencial é necessário que a pessoa ou seja maior 

de 65 anos, ou, seja deficiente, incapaz para a vida independente e para o 

trabalho. Não é o caso da parte autora que, apesar de portar uma doença, 

não preenche os requisitos para concessão do beneficio ora pleiteado. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98 do CPC. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000626-25.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINO PACHECO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

OSMAR PACHECO DE OLIVEIRA (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 da r decisão id 28143502 , bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 12/03/2020, às 15h30min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinações da portaria nº.053/2016-CA. MIRASSOL D'OESTE, 29 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: 1000247-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO GREVE NETO (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 SENTENÇA Processo: 1000247-84.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): GERMANO GREVE NETO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de embargos de declaração 

opostos por GERMANO GREVE NETO, em face da sentença proferida em 

id. 25028428. Narra o embargante, em suma, que a sentença supracitada 

estaria eivada de erro material, conquanto tenha constado na parte 

dispositiva nome de terceiro estranho à lide. Devidamente intimada, a parte 

contrária não manifestou acerca dos embargos. Os autos me vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 
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sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). In casu, verifico que assiste razão 

ao embargante, tendo em vista que na parte dispositiva constou-se nome 

diverso do autor, sendo a correção do erro em voga medida que se impõe. 

Diante do exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte embargante, nos termos do art. 1.022, inciso I e II do 

CPC/15, para reconhecer o erro material na sentença prolatada, que 

passará a ter os seguintes termos: “Diante do exposto, ACOLHO a 

pretensão da parte autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) a manter a aposentadoria por invalidez em favor 

de GERMANO GREVE NETO, a partir da data da cessação indevida 

programada, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, no valor legal, 

com incidência de juros de mora[2] a partir da citação, quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[3]. No ponto, “a partir 

da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção 

monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança[4]”, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.” No mais, mantenho incólume a decisum objurgada. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) 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:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001759-39.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE DO CARMO GIMENEZ REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de execução de sentença 

movida por JOSE DO CARMO GIMENEZ contra Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS buscando, em síntese, satisfação do seu crédito 

materializado em decisão judicial. Devidamente citado, o INSS concordou 

com o cálculo apresentado pela autora em id nº 28324323. Os autos 

vieram conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem 

delongas despiciendas, considerando que a executada concordou com o 

valor apresentado pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado em id 

nº 28156644. Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do 

feito, com espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO 

EXTINTA a vertente execução. EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios. Deixo 

de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º 

da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários advocatícios, eis 

que não houve resistência à pretensão. P.R.I.C. Após o trânsito em 

julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003687-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol D'Oeste/MT, 

29 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003314-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO APARECIDO FERREIRA GANDOLFFI (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, 

às 16:40 horas, para realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, 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: 1002661-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FRANCISCA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

KARINA CORDEIRO PISSOLATO OAB - MT25376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002661-55.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ELIANA FRANCISCA DE PAULA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000029-22.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA VANUSA VIEIRA DORADO RODRIGUES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

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 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000029-22.2020.8.11.0011 AUTOR(A): 

VALERIA VANUSA VIEIRA DORADO RODRIGUES REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem demanda em que se 

busca reconhecimento judicial ao direito ao salário maternidade 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. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos. Apresentada contestação, abra-se vista à parte 

autora para apresentação de réplica. Após, conclusos. 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: 1004084-50.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI DONIZETE FLORIAN ONORATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código: 1004084-50.2019.8.11.0011 Aqui se tem Ação Previdenciária. 

IRANI DONIZETE FLORIAN ONORATO 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. Preliminarmente, considerando 

a condição econômico-financeira da parte autora declarada na petição 

inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 

98 e seguintes do Código de Processo Civil. Após, verifica-se que a parte 

autora requer a tutela especifica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja restabelecida a concessão do benefício pleiteado. Conforme 

preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando existir elementos que possam evidenciar a 

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

processo. Em que pesem as argumentações constantes na exordial, 

nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Veja-se que a 

parte apresentou aos autos exames médicos e receituários, estando 

ausentes pareceres médicos sobre seu atual quadro de saúde. Ademais, 

o atestado mais recente, que remonta ao mês de agosto de 2019, não 

concluiu pela incapacidade da parte. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA que teria por finalidade o restabelecimento do 

auxílio-doença pela autarquia. 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. Eduardo Freddi 

de Souza, CRBM 7199/MT, Rua Amadeu Telles Tamandaré, nº 2452, Bairro 

Centro, Mirassol  D’Oeste/MT, CEP: 78280-000,  e-mai l 

eductmdo@gmail.com, telefone (65) 99944-8223, 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$200,00 

(duzentos reais). Justifica-se o valor dos honorários de R$ 200,00, pelo 

fato de residir no Município de Mirassol D’Oeste/MT, não havendo 

necessidade de percorrer distância para a realização dos exames 

médicos referentes aos processos em que atua como perito. 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. 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)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003410-72.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOUZA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT10838-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO VOLPIANA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIRILLO MARANHA OAB - PA11075 (ADVOGADO(A))

 

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 que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol D'Oeste/MT, 

29 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003347-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERREIRA NUNES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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 que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol D 'Oeste/MT, 

29 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004093-12.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos: 1004093-12.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação previdenciária. 

APARECIDA DE FATIMA DA SILVA propôs a presente demanda buscando 

o restabelecimento de aposentadoria do benefício de auxílio-doença e, 

caso constatado a incapacidade permanente, a conversão em 

aposentadoria por invalidez. A requerente aduziu ser portadora de 

problemas na coluna (CID: M47 - Espondilose; M50.1 - Transtorno do disco 
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cervical com radiculopatia; M51.1 - Transtornos de discos lombares e de 

outros discos intervertebrais com radiculopatia; M19.1 - Artrose 

pós-traumática de outras articulações; G55.2 - Compressões das raízes e 

dos plexos nervosos na espondilose; M19.1 - Artrose pós-traumática de 

outras articulações; M54.5 - Dor lombar baixa; M51.9 - Transtorno não 

especificado de disco intervertebral; M53.9 - Dorsopatia não 

especificada), quadro clínico que o incapacita para exercer suas 

atividades laborativas. Relatou ter pedido a prorrogação do benefício em 

04/11/2019, o que foi negado com a consequente cessação do benefício. 

Discorreu que, em que pese a decisão administrativa da benesse, a 

incapacidade não teria cessado, razão pela qual pugnou pela concessão 

de tutela de urgência para o fim de que a requerida restabeleça desde 

logo o benefício de forma integral. Analisando os autos, os documentos 

médicos acostados pela parte autora demonstram a incapacidade alegada, 

bem como demonstram a necessidade de permanecer afastado do 

ambiente de trabalho em prol de melhor prognóstico. Isso porque há 

atestado médico sugerindo o afastamento laboral por tempo indeterminado. 

Assim, verifica-se 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 o restabelecimento integral do benefício de 

auxílio-doença desde a data do indeferimento administrativo. 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. 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 anexado aos autos, intimem-se 

as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. 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 (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003306-80.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SILVERIO 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)

 

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 que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

29 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003567-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (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 que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

29 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001110-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ASSIS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REU)

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos n. °: 

1001110-74.2018.8.11.0011 Data e hora: terça-feira, 10 de dezembro de 

2019, 16h00min (MT). PRESENTES: Juiz de Direito: Marcos André da Silva 

Advogada: Rosiane Pereira dos Santos Requerente: Elisangela Assis 

Rodrigues OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença 

das pessoas acima mencionadas. DELIBERAÇÃO 1. Em razão do 

desencontro de informações em relação à manutenção ou da audiência 

designada para esta data, o Estado foi informado de que a solenidade 

seria redesignada. Assim designo nova audiência para o dia 03 de 

fevereiro de 2020, às 18h00. 2. Intimem-se. 3. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Marcos André da Silva Juiz de Direito Rosiane Pereira dos 

Santos Advogada Elisangela Assis Rodrigues Requerente

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001110-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ASSIS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REU)

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))
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GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos n. °: 

1001110-74.2018.8.11.0011 Data e hora: terça-feira, 10 de dezembro de 

2019, 16h00min (MT). PRESENTES: Juiz de Direito: Marcos André da Silva 

Advogada: Rosiane Pereira dos Santos Requerente: Elisangela Assis 

Rodrigues OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença 

das pessoas acima mencionadas. DELIBERAÇÃO 1. Em razão do 

desencontro de informações em relação à manutenção ou da audiência 

designada para esta data, o Estado foi informado de que a solenidade 

seria redesignada. Assim designo nova audiência para o dia 03 de 

fevereiro de 2020, às 18h00. 2. Intimem-se. 3. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Marcos André da Silva Juiz de Direito Rosiane Pereira dos 

Santos Advogada Elisangela Assis Rodrigues Requerente

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001110-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ASSIS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REU)

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos n. °: 

1001110-74.2018.8.11.0011 Data e hora: terça-feira, 10 de dezembro de 

2019, 16h00min (MT). PRESENTES: Juiz de Direito: Marcos André da Silva 

Advogada: Rosiane Pereira dos Santos Requerente: Elisangela Assis 

Rodrigues OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença 

das pessoas acima mencionadas. DELIBERAÇÃO 1. Em razão do 

desencontro de informações em relação à manutenção ou da audiência 

designada para esta data, o Estado foi informado de que a solenidade 

seria redesignada. Assim designo nova audiência para o dia 03 de 

fevereiro de 2020, às 18h00. 2. Intimem-se. 3. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Marcos André da Silva Juiz de Direito Rosiane Pereira dos 

Santos Advogada Elisangela Assis Rodrigues Requerente

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001110-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ASSIS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REU)

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos n. °: 

1001110-74.2018.8.11.0011 Data e hora: terça-feira, 10 de dezembro de 

2019, 16h00min (MT). PRESENTES: Juiz de Direito: Marcos André da Silva 

Advogada: Rosiane Pereira dos Santos Requerente: Elisangela Assis 

Rodrigues OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença 

das pessoas acima mencionadas. DELIBERAÇÃO 1. Em razão do 

desencontro de informações em relação à manutenção ou da audiência 

designada para esta data, o Estado foi informado de que a solenidade 

seria redesignada. Assim designo nova audiência para o dia 03 de 

fevereiro de 2020, às 18h00. 2. Intimem-se. 3. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Marcos André da Silva Juiz de Direito Rosiane Pereira dos 

Santos Advogada Elisangela Assis Rodrigues Requerente

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002507-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Autos 1002507-37.2019.8.11.0011 Diante do noticiado no documento de ID 

n. 26014387, expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional 

do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que proceda com a implantação 

integral do benefício previdenciário n. 6064840971 de aposentadoria por 

invalidez à parte autora até ulterior decisão desse juízo, concedido na 

Decisão de ID n. 22830551, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, devendo 

ser encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte 

autora, se já não o tiver sido feito. No mais, diante da recalcitrância da 

Autarquia Federal em cumprir a determinação judicial, fixo multa 

cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento tendo como limite o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Outrossim, cumpra-se integralmente as determinações contidas no ID n. 

22830551, e após conclusos. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de 

Direito em Substituição Legal (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002952-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO GIMENES JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Autos 1002952-55.2019.8.11.0011 Diante do noticiado no documento de ID 

n. 26013034, expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional 

do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que proceda com a implantação 

integral do benefício previdenciário n. 604.034.073-1 de aposentadoria por 

invalidez à parte autora até ulterior decisão desse juízo, concedido na 

Decisão de ID n. 22719872, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, devendo 

ser encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte 

autora, se já não o tiver sido feito. No mais, diante da recalcitrância da 

Autarquia Federal em cumprir a determinação judicial, fixo multa 

cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento tendo como limite o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Outrossim, cumpra-se integralmente as determinações contidas no ID n. 

22719872, e após conclusos. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de 
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Direito em Substituição Legal (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002257-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1002257-04.2019.8.11.0011 Aportou-se aos autos petição da parte 

autora em que pugna pela implantação do benefício previdenciário (ID 

27905763). No analisar do caderno processual, é possível verificar que já 

foram proferidas duas decisões (ID 24972130 e 22155094) em que 

determina ao INSS a implantação do referido beneficio. É bom lembrar que 

a concessão do benefício à parte autora não foi resultado de um ato 

administrativo, que poderia, em tese, ser revisto, unilateralmente, pela 

própria administração. A concessão do benefício da autora, no caso 

destes autos foi um ato judicial a que o réu deve respeito, sob o risco de 

ser colocada ao chão a própria estrutura da República Federativa 

Brasileira, sendo inaceitável a omissão do réu em implantar o benefício. 

Desta feita, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com a 

MANTENHA o benefício previdenciário n. 6039297291 de aposentadoria 

por invalidez à parte autora no percentual de 100% (cem por cento) até 

ulterior decisão desse juízo, concedido na Decisão de ID n. 22155094. Via 

de consequência, determino que a Secretaria expeça ofício ao gerente da 

agência respectiva, requisitando que implante o benefício previdenciário 

objeto deste processo, IMEDIATAMENTE, SOB O RISCO DAS 

PENALIDADES LEGAIS, BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO VALOR 

CORRESPONDENTE. Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício ao 

APSADJ, devidamente instruído pela integralidade dos documentos que o 

referido setor de implantação reputa necessários. Ademais, diante da 

recalcitrância da Autarquia Federal em cumprir a determinação judicial, fixo 

multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de 

descumprimento. Outrossim, cumpra-se integralmente a decisão de ID 

22155094. Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, 

com a máxima urgência. 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: 1003348-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FERREIRA (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)

 

Autos 1003348-32.2019.8.11.0011 Ante o noticiado no documento de ID n. 

26224083, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com a 

implantação integral do benefício de auxílio-doença, nos termos já 

determinados no ID 24589089. Via de consequência, determino que a 

Secretaria Judicial expeça ofício ao gerente da agência respectiva, 

requisitando que implante o benefício previdenciário objeto deste 

processo, IMEDIATAMETNE, SOB O RISCO DAS PENALIDADES LEGAIS, 

BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO VALOR CORRESPONDENTE. 

Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício ao APSADJ, devidamente 

instruído pela integralidade dos documentos que o referido setor de 

implantação reputa necessários. Ademais, diante da recalcitrância da 

Autarquia Federal em cumprir a determinação judicial, fixo multa 

cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. 

Outrossim, tendo em conta a certidão de ID n. 25988578, destituo o expert 

outrora nomeado ante a ausência da especialidade necessária para 

realização do ato pericial. Outrossim, 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. Intimem-se. 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: 1001489-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Autos: 1001489-15.2018..8.11.0011 Aportou-se aos autos petição da 

parte autora em que pugna pela implantação do benefício previdenciário 

(ID 25779283). No analisar do caderno processual, é possível verificar a 

condenação da autarquia ré ao pagamento da benesse previdenciária, 

inclusive, a sentença transitou em julgado (ID 24368681). É bom lembrar 

que a concessão do benefício à parte autora não foi resultado de um ato 

administrativo, que poderia, em tese, ser revisto, unilateralmente, pela 

própria administração. A concessão do benefício da autora, no caso 

destes autos, foi um ato judicial, com trânsito em julgado, a que o réu deve 

respeito, sob o risco de ser colocada ao chão a própria estrutura da 

República Federativa Brasileira, sendo inaceitável a omissão do réu em 

implantar o benefício. Desta feita, determino ao INSS que proceda, 

IMEDIATAMENTE, com a implantação integral do benefício de 

Aposentadoria por Idade decorrente de trabalho rural, tendo em vista que 

já transitou em julgado e até o momento não foi implantado o benefício. Via 

de consequência, determino que a Secretaria expeça ofício ao gerente da 

agência respectiva, requisitando que implante o benefício previdenciário 

objeto deste processo, IMEDIATAMENTE, SOB O RISCO DAS 

PENALIDADES LEGAIS, BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO VALOR 

CORRESPONDENTE. Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício ao 

APSADJ, devidamente instruído pela integralidade dos documentos que o 

referido setor de implantação reputa necessários. Ademais, diante da 

recalcitrância da Autarquia Federal em cumprir a determinação judicial, fixo 

multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de 

descumprimento. Cumpra-se, com a máxima urgência. Mirassol 

D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em 

Substituição Legal (assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000470-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA APARECIDA ANTUNES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (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))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Autos 1000470-37.2019.8.11.0011 Ante o noticiado no documento de ID n. 

26801145, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com a 

implantação integral do benefício de Aposentadoria por Invalidez, nos 

termos já determinados no ID 23701451. Via de consequência, determino 

que a Secretaria Judicial expeça ofício ao gerente da agência respectiva, 

requisitando que implante o benefício previdenciário objeto deste 

processo, IMEDIATAMENTE, SOB O RISCO DAS PENALIDADES LEGAIS, 

BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO VALOR CORRESPONDENTE. 

Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício ao APSADJ, devidamente 

instruído pela integralidade dos documentos que o referido setor de 

implantação reputa necessários. Ademais, diante da recalcitrância da 
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Autarquia Federal em cumprir a determinação judicial, fixo multa 

cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. 

Cumpra-se com a máxima urgência. 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: 1003554-46.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DE PAULA (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 que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

29 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003768-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DOLORES FERNANDES VEIGA (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)

 

Código: 1003768-37.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação para concessão de 

benefício de auxílio doença e/ou concessão de aposentadoria por 

invalidez 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. De outro norte, verifica-se que parte autora 

requereu a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia 

requerida conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 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 percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a autora é pessoa economicamente hipossuficiente, como 

se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária gratuita. 

Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a parte 

autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, os atestados médicos acostados nada 

disseram acerca da incapacidade da parte, apenas indicou as patologias 

narradas. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar a concessão da 

aposentadoria. 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. 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)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001605-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DOS SANTOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE FEITOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre a certidão lançada no documento de Id nº 27885662 

e termo de id nº 28359645, no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 29 de 

janeiro de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002408-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (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, 

às 17:00 horas, para a realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, 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: 1004104-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARNEIRO 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)

 

Código: 1004104-41.2019.8.11.0011 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 
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gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia requerida 

conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 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 percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a parte autora é pessoa economicamente hipossuficiente, 

como se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária 

gratuita. Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a 

parte autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício 

pleiteado, verifico ser necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar 

a concessão da aposentadoria. 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 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 27 de abril de 2020, às 16h, 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 autarquia requerida 

mediante remessa dos autos. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 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: 1004106-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA JOSEFA XAVIER MAESTRI (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 PROCESSO: 1004106-11.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

MARTA JOSEFA XAVIER MAESTRI REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

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 se concilia e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria 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 27 de abril de 2020, às 16h30min, 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 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003903-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ASSONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CONTINENTAL LTDA (REU)

EDILTON ALVES DA SILVA (REU)

 

Código: 1003903-49.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de cobrança 

proposta por VALDER ASSONI em desfavor de MERCADO CONTINENTAL 

LTDA e CRISTIANE DA COSTA SOUZA. Recebo a petição inicial e defiro 

as benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes, do 

CPC/15. Em sequência, designo audiência de conciliação para o dia 03 de 

março de 2020, às 13h00min. Cite-se e intime-se os requeridos para que 

compareçam à audiência designada, devendo se fazer acompanhar por 

advogado. Frise-se que a citação deverá ocorrer com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da solenidade, devendo o Oficial de Justiça 

advertir o citando de que a contestação deverá ser apresentada no prazo 

de 15 (quinze) dias após a realização da audiência. Insta salientar que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

penalizado com multa de até 2% (dois por cento) do valor da causa. 

Ressalto, por oportuno, que ambas as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, tal como 

prevê o artigo 334, §9, do Código de Processo Civil. Mirassol D’Oeste /MT. 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição 

(datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000052-65.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALMEIDA FARIAS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código: 1000052-65.2020.8.11.0011 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. De outro norte, verifica-se que parte autora requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia requerida 

conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 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 percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a parte autora é pessoa economicamente hipossuficiente, 

como se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária 

gratuita. Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a 

parte autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício 

pleiteado, verifico ser necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar 

a concessão da aposentadoria. 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 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 27 de abril de 2020, às 17h, 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 
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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 autarquia requerida 

mediante remessa dos autos. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição 

Legal (Assinado e datado Digitalmente)

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

Processo Número: 1003964-07.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE GUEDES SEVERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI SEVERINO (REU)

 

Autos nº 1003964-07.2019.8.11.0011 Vistos. RECEBO a inicial em todos 

os seus termos e DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita conforme 

requerido, podendo ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas 

as hipóteses legais. Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC, artigo 

189, II) e em prioridade de tramitação. Em razão da não comprovação da 

renda do alimentante, FIXO alimentos provisórios no importe 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente e mais 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias que forem 

indispensáveis, a partir da citação e prosseguindo até decisão final da 

causa, até o dia 10 (dez) de cada mês, utilizando-se das informações 

bancárias a serem prestadas pela autora. Com o olhar volvido à 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, bem 

como, dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, 

e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa 

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 03/03/2020 às 16h. CITE-SE a parte requerida para que compareça à 

solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, 

sendo que em caso de ser informada a impossibilidade de constituir 

advogado que lhe seja nomeado um dativo, devendo a parte ser citada 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá 

a parte demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, 

informar por meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes 

da audiência. INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, nos termos 

do §3º, do art. 334 do CPC. As partes poderão constituir representante, 

por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir 

(§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo será homologada por esta Magistrada em sede de solenidade. Não 

obtida a autocomposição, sairá à parte requerida devidamente intimada 

para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de 

pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). Registre-se que no ato 

da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida 

sobre a possibilidade de constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. CIÊNCIA ao MPE. 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-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003963-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS JANE ALVES DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SULIANA ALVES DE BRITO OAB - MT23040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA ROBERTO DA SILVA (REU)

MARIA ALICE ROBERTO DA SILVA (REU)

 

Código n.º 1003963-22.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação ordinária de 

imissão de posse proposta por FRANCIS JANE ALVES DE BRITO em face 

de ALEXANDRA ROBERTO DA SILVA e MARIA ALICE ROBERTO DA 

SILVA, por meio da qual a autora pugna pela concessão de tutela 

antecipada para determinar a desocupação das requeridas do imóvel de 

sua propriedade, e no mérito, a confirmação da tutela. Fundamento. 

Decido. Defiro as benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes, do CPC/15. E recebo a petição inicial em todos os seus termos. 

Em se tratando de antecipação de tutela, necessária se mostra a 

verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: a existência da prova inequívoca e 

a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano 

irreparável ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou 

manifesto propósito protelatório do réu. No caso, é cabível a antecipação 

da tutela pautada na presença dos requisitos ensejadores da medida – art. 

300, CPC, que se revestem na prova da propriedade, por meio do registro 

do imóvel (ID n. 26745302), escritura pública (ID n. 26745305), notificação 

extrajudicial (ID n. 26745299), bem como a ata de tentativa de conciliação 

com as requeridas em ID n. 26745306. Assim, restou demonstrada a prova 

inequívoca da plausibilidade do direito material, invocado pela requerente, 

condição imprescindível para a concessão da tutela antecipada. Quanto 

ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, este 

requisito também restou demonstrado porque o direito do requerente, 

como atual proprietário do bem, vem sendo obstado indevidamente pelos 

requeridos. Além disso, não é coerente que o autor aguarde a tramitação 

da instrução processual para poder usar e gozar do imóvel adquirido. Em 

casos semelhantes já se julgou: TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 

00066283920198190000 (TJ-RJ) Jurisprudência • Data de publicação: 

03/04/2019 EMENTA Ação de Imissão de Posse. Juiz a quo que deferiu o 

pedido liminar de imissão de posse de imóvel arrematado em leilão 

extrajudicial em favor dos autores. M A N U T E N Ç Ã O. A tutela de 

urgência prevista no artigo 300 do CPC/2015 prevê requisitos para sua 

concessão, quais sejam, a análise da probabilidade do direito, o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, 

verifica-se que os documentos juntados evidenciam, especialmente, a 

probabilidade do direito. As demais questões trazidas neste AI não foram 

apreciadas na decisão recorrida, não podendo a Câmara pronunciar-se, 

sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Aplicação da Súmula 59 

do TJRJ. D E S P R O V I M E N T O D O R E C U R S O. Deste modo, defiro 

o pedido de antecipação da tutela para determinar a desocupação 

voluntária do imóvel pelas requeridas ou por quem estiver ocupando o 

imóvel denominado Lote 05 da quadra 45, situado no loteamento 

Residencial Alto da Boa Vista, desta cidade, com área de 300 m2, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva a partir do 

final deste prazo. De outro vértice, designo audiência de conciliação, nos 

moldes do artigo 334, do Código de Processo Civil, para o dia 03 de março 

de 2020, às 13h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Citem-se os 

réus pra comparecimento à audiência e, se restar frustrada a conciliação, 

ficará intimado também para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 

dias a partir do dia útil seguinte à audiência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. 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: 1001009-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERMO MUSSI OAB - MT2935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. O. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001009-37.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARLEY GONCALVES FERREIRA RÉU: ARGEMIRO GARCIA 

DE OLIVEIRA NETO Aqui se tem Ação Declaratória De Existência e 
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Dissolução de União Estável C/C Partilha de Bens e Alimentos, proposta 

por Marley Gonçalves Ferreira em face de Argemiro Garcia de Oliveira 

Neto, ambos devidamente qualificados nos autos. Conforme se infere em 

id. 24031179, as partes entabularam acordo, pugnando pela homologação. 

O Ministério Público Estadual manifestou favorável a homologação do 

acordo conforme se infere em Id. 26003231. É o relatório. Decido. Prima 

facie, 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-la. Pelo exposto, com fundamento 

no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de 

descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios 

jurídicos adequados para eventual execução. Tendo em vista que as 

partes entabularam acordo antes de ter sido proferida sentença aos 

autos, ficam as partes dispensadas do pagamento de custas e despesas 

processuais remanescentes se houver, nos termos do art. 90, §3º do 

CPC. Pagamento dos honorários advocatícios conforme previsto no 

acordo. Proceda-se com as baixas das restrições de impossibilidade de 

transferência por meio do sistema Renajud, dos veículos constantes no 

item “B” da decisão lançada em id. 14425344, bem como com a 

desconstituição das averbações dos imóveis constantes no item “A” da 

referida decisão, oficiando-se os respectivos Cartórios de Registro de 

Imóveis. Com o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003768-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DOLORES FERNANDES VEIGA (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)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1003768-37.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação para concessão de 

benefício de auxílio doença e/ou concessão de aposentadoria por 

invalidez 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. De outro norte, verifica-se que parte autora 

requereu a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia 

requerida conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 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 percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a autora é pessoa economicamente hipossuficiente, como 

se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária gratuita. 

Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a parte 

autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, os atestados médicos acostados nada 

disseram acerca da incapacidade da parte, apenas indicou as patologias 

narradas. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar a concessão da 

aposentadoria. 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. 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: 1000009-31.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DOS SANTOS TEICHE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1000009-31.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação para concessão de 

benefício de auxílio doença e/ou concessão de aposentadoria por 

invalidez 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. De outro norte, verifica-se que parte autora 

requereu a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia 

requerida conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 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 percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a parte autora é pessoa economicamente hipossuficiente, 

como se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária 

gratuita. Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a 

parte autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, os atestados médicos acostados nada 

disseram acerca da incapacidade da parte, apenas indicou as patologias 

narradas. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar a concessão da 

aposentadoria. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 441 de 691



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. 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: 1000068-19.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1000068-19.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação para 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença, com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por ALONSO GOMES DE SOUZA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. A parte requerente 

aduziu ser portadora de grave doença - CID M 51.1 (transtorno de discos 

lombares), M 54.4 (lumbago com ciática), M 53.9 (dorsopatia), M 55.6 

(compressão das raízes e dos plexos nervosos) -, quadro clínico que a 

incapacita para exercer suas atividades laborativas. Relatou ter sido 

beneficiado pelo benefício de auxílio-doença em 2010, nos autos do 

processo sob o código n. 75140, tramitado nessa Comarca. Disse ainda 

que, durante a revisão administrativa de benefício por incapacidade 

realizada em 15/05/2018, a parte requerida concluiu pela não constatação 

da invalidez, cessando o benefício concedido judicialmente. Discorreu que, 

em que pese a decisão administrativa da benesse, a incapacidade não 

teria cessado, razão pela qual pugnou pela concessão de tutela de 

urgência para o fim de que a requerida restabeleça desde logo o benefício 

de forma integral. É o relatório. Decido. 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. 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 

autora. De outro norte, analisando minuciosamente os documentos 

acostados pela parte autora, verifica-se que o réu cessou ou suspendeu 

o pagamento do benefício da autora com base nas normas contidas no 

artigo 71 do Decreto n. 3.048/99 e artigo 59 da Lei 8.213/1991. Embora tais 

normas autorizem a cessão ou suspensão do pagamento da verba 

reclamada, sua aplicação pelo réu deve ser precedida de prévio 

procedimento que possibilite o prejudicado acesso ao contraditório e ampla 

defesa. No caso de benefícios concedidos por força de decisão judicial, 

especialmente com trânsito em julgado, a revisão, cessão ou suspensão 

do pagamento deve ser submetida previamente ao Poder Judiciário. 

Nesses casos, a suspensão, cessação ou revisão unilateral pelo réu 

pode ferir a coisa julgada e o respeito à divisão de funções estatais 

consagrada na Constituição Federal. Ademais, se a parte autora 

necessitou recorrer ao Poder Judiciário para que lhe fosse garantido o 

benefício previdenciário, a cessação, revisão ou suspensão de tal 

benefício de forma unilateral pelo réu vulnera o princípio da igualdade de 

forma odiosa porque equivale ao descumprimento injustificado do 

comando exarado pelo Poder Judiciário. É bom lembrar que a concessão 

do benefício de que gozava a parte autora não foi resultado de um ato 

administrativo, que poderia, em tese, ser revisto, unilateralmente, pela 

própria administração. A concessão do benefício da autora, no caso 

destes autos, foi um ato judicial, com trânsito em julgado, a que o réu deve 

respeito, sob o risco de ser colocado ao chão a própria estrutura da 

República Federativa Brasileira. Assim, a aplicação dos dispositivos 

invocados pelo réu para descontinuar o pagamento do benefício deveria 

ter sido previamente submetida ao Poder Judiciário, sendo inaceitável o 

procedimento aplicado pelo réu. Desta feita, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar ao INSS que proceda, 

IMEDIATAMENTE, com a implantação integral do benefício de 

Auxílio-Doença, até que seja julgada o mérito desta demanda. Via de 

consequência, determino que a Secretaria expeça ofício ao gerente da 

agência respectiva, requisitando que implante o benefício previdenciário 

objeto deste processo, IMEDIATAMETNE, SOB O RISCO DAS 

PENALIDADES LEGAIS, BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO VALOR 

CORRESPONDENTE. Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício ao 

APSADJ, devidamente instruído pela integralidade dos documentos que o 

referido setor de implantação reputa necessários. O descumprimento 

injustificado desta ordem implicará em execução de multa a ser 

oportunamente arbitrada, além de 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. Lado outro, determino 

que seja procedida a citação e intimação do demandado, mediante 

remessa dos autos, para, querendo, apresentar RESPOSTA. Em razão de 

o pagamento do benefício ter sido descontinuado por ato isolado do réu, 

inverto o ônus probatório para atribuir ao réu eventual necessidade de 

produção de prova. Alerto ao réu que, embora seja ele isento de 

pagamento de custas, não está dispensado de pagar outras despesas 

processuais, como valores relativos à perícia técnica. Apresentado a 

peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo tudo 

cumprido, tornem os autos conclusos. Às providências. 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: 1004104-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARNEIRO 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)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1004104-41.2019.8.11.0011 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. De outro norte, verifica-se que parte autora requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia requerida 

conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 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 percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a parte autora é pessoa economicamente hipossuficiente, 

como se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária 

gratuita. Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a 

parte autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício 

pleiteado, verifico ser necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar 

a concessão da aposentadoria. 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 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 27 de abril de 2020, às 16h, horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 
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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 autarquia requerida 

mediante remessa dos autos. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 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: 1004107-93.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1004107-93.2019.8.11.0011 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. De outro norte, verifica-se que parte autora requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia requerida 

conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 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 percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a parte autora é pessoa economicamente hipossuficiente, 

como se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária 

gratuita. Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a 

parte autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício 

pleiteado, verifico ser necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar 

a concessão da aposentadoria. 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 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 27 de abril de 2020, às 17h30min, 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 autarquia requerida 

mediante remessa dos autos. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 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: 1000012-83.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BATISTA DE NOVAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1000012-83.2020.8.11.0011 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. De outro norte, verifica-se que parte autora requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia requerida 

conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 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 percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a parte autora é pessoa economicamente hipossuficiente, 

como se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária 

gratuita. Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a 

parte autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício 

pleiteado, verifico ser necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar 

a concessão da aposentadoria. 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 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 27 de abril de 2020, às 18h, 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 autarquia requerida 

mediante remessa dos autos. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 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: 1000052-65.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALMEIDA FARIAS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1000052-65.2020.8.11.0011 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. De outro norte, verifica-se que parte autora requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia requerida 

conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 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 
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demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a parte autora é pessoa economicamente hipossuficiente, 

como se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária 

gratuita. Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a 

parte autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício 

pleiteado, verifico ser necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar 

a concessão da aposentadoria. 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 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 27 de abril de 2020, às 17h, 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 autarquia requerida 

mediante remessa dos autos. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001499-25.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que as partes foram intimadas para se manifestarem 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do(a) R. Despacho/Decisão de 

Id. 26740027, tendo a parte autora apresentado manifestação de Id. 

27311170 e a parte requerida deixado transcorrer o prazo in albis. 

Certifico, ademais, considerando que a parte autora pugnou pelo 

cumprimento de sentença, que promovo com a conversão da presenta 

ação em Cumprimento de Sentença, bem como com a INTIMAÇÃO da parte 

requerida para proceder com o pagamento da condenação, nos moldes da 

segunda parte da R. Decisão de ID. 26740027. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 29 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001261-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MARIA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/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))

 

CERTIDÃO Certifico que as partes foram intimadas para se manifestarem 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do(a) R. Despacho/Decisão de 

Id. 267355586, tendo a parte autora apresentado manifestação de Id. 

26970826 e a parte requerida deixado transcorrer o prazo in albis. 

Certifico, ademais, considerando que a parte autora pugnou pelo 

cumprimento de sentença, que promovo com a conversão da presenta 

ação em Cumprimento de Sentença, bem como com a INTIMAÇÃO da parte 

requerida para proceder com o pagamento da condenação, nos moldes da 

segunda parte da R. Decisão de ID. 26735586. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 29 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010075-53.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERT MAGRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que a parte impugnante deixou transcorrer o 

prazo da intimação de Id. 268849500 sem se manifestar, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos 

do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do §4º da R. Decisão de Id. 25724221 

Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 29 de janeiro de 2020. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001384-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAVALIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANI RODRIGUES COLADELLO OAB - MT0012684A-B 

(ADVOGADO(A))

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001384-04.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: ANTONIO CAVALIERI 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE Vistos. I - 

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o 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 de Justiça de Mato Grosso. 

Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento 

no prazo de 2 (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, 28 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010631-89.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010631-89.2016.8.11.0011. REQUERENTE: MARILZA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 28506710, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010632-74.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010632-74.2016.8.11.0011. REQUERENTE: MARILZA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 28507743, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000352-32.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RIGONI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000352-32.2017.8.11.0011. REQUERENTE: RIGONI - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 28497576, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-80.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 22 

de junho de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-80.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção ao R. Despacho de Id. 28493329, 

procedo com a intimação do advogado da parte autora, a fim de informar 

que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Crédito deferida pelo despacho retro mencionado. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 29 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-23.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ARCANJO DE FIGUEIREDO SOUZA (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. 1000113-23.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:TATIANE 

ARCANJO DE FIGUEIREDO SOUZA 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: 18/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 29 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: 1000113-23.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ARCANJO DE FIGUEIREDO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (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 18 de março de 2020 às 

15h30min. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010006-21.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CARVALHO MONTEIRO LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

ECEI JOSE FERREIRA (TESTEMUNHA)

MARCOS MAIA LACERDA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010006-21.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: WILLIAM VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: DANIEL CARVALHO MONTEIRO LIMA Vistos. ACOLHO o 

pedido de id retro, de modo que INTIME-SE o oficial de justiça para que 

utilize o número de celular ora informado, certificando nos autos. Em 

seguida, 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, 28 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-08.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA JACOBINA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000114-08.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:JESSICA 

JACOBINA MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON RIBEIRO 

ALVES POLO PASSIVO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL 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: 18/03/2020 

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, 29 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: 1000543-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

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. 28546679. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 29 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-08.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA JACOBINA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 18 de março de 2020 às 

16h30min. 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
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Processo Número: 1003816-93.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA BRBOSA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para a Data de 18/03/2020 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: 1000117-60.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE PELISSARI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000117-60.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:JOSILENE 

PELISSARI DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GISELDA 

MARIANO DE ANDRADE POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

18/03/2020 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, 29 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: 1003707-79.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para a Data de 18/03/2020 às 

16:00 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: 1003815-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIQUINHA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para a Data de 18 de Março de 

2020 às 15:00 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000112-38.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI ALVES MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MARASSI OAB - MT27010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 28541823, bem como da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a data de 18 de Março de 2020 às 17:00 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000783-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI CERQUEIRA COLOMBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE APARECIDA DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000783-95.2019.8.11.0011. REQUERENTE: JURACI CERQUEIRA 

COLOMBO REQUERIDO: JANE APARECIDA DE CAMPOS Vistos. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 28537141, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001723-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE MATOS CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO INTERAMERICANO ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EDUCACIONAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001723-94.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CRISTIANE DE MATOS 

CARVALHO REQUERIDO: INSTITUTO INTERAMERICANO ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME Vistos. Considerando que a 

parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 28528401, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 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: 1003705-12.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE IDEMAR RIBEIRO OAB - DF8940 (ADVOGADO(A))

MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO OAB - DF34007 (ADVOGADO(A))

LUDMILA CRISTINA SANTANA OAB - DF48404-O (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003705-12.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c reparação por 

danos morais E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por ELVIRA ROSA DOS SANTOS em desfavor da 

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS alegando que não contratou o serviço da Requerida, contudo, 

esta realizou descontos em seu benefício previdenciário. A decisão 

proferida em ID 25107383 deferiu a inversão do ônus da prova e 

concedeu os efeitos da tutela de urgência determinando que a abstenção 

dos descontos, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

Reais) limitado ao teto do juizado especial. 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. A parte requerida suscitou 

incompetência dos Juizados Especiais, pois, são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, o conjunto probatório 

produzido autoriza julgar o mérito da demanda, sem a necessidade prova 

pericial razão pela qual REJEITO a preliminar. Passo ao julgamento do 

mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 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, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a 

autora autorizou os descontos, apresentando a referida autorização 

assinada pela autora, cuja assinatura é semelhante à dos demais 

documentos acostados à inicial. Ademais, não houve impugnação do 

mesmo pela demandante que se limitou a alegar que não utilizou os 

serviços da Requerida. Há evidência, portanto, da relação contratual entre 

as partes, não havendo o que se falar em dano moral em favor da Autora, 

tampouco em declarar a inexistência do débito. 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. Ante o exposto, decido: a) 

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I 

CPC e revogo a liminar concedida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença publicada 

eletronicamente. 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. 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: 1003908-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GOMES DOS SANTOS (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo 1003908-71.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

PEDRO GOMES DOS SANTOS em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, 

alegando que possui conta na instituição financeira requerida para 

recebimento do seu benefício previdenciário. Ocorre que foram realizados 

diversos descontos não autorizados de seguros e previdências, tendo 

como beneficiários outras instituições. Sustenta a responsabilidade 

objetiva do requerido por ter permitido os descontos não autorizados. O 

Requerido arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva, uma vez que atuou 

como mero prestador de serviços financeiros, ou seja, somente 

proporcionou à parte autora sua conta-corrente para movimentações 

financeiras. Os descontos foram realizados por outras empresas. Aduz 

limitação de defesa em ações que tenham como objeto descontos 

realizados por terceiros. No mérito, sustenta, em suma, ausência de ato 

ilícito cometido pelo mesmo. 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 
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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. A preliminar suscitada 

confunde-se com o mérito e com este será analisada. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Embora o Banco seja responsável pelos 

valores a ele confiados por seus correntistas, somente as empresas que 

realizaram os descontos possuem capacidade probatória de confirmar a 

(in)existência do contrato ora impugnado pela parte autora. O BANCO RÉU 

figura no presente caso como mero estipulante dos alegados inexistentes 

contratos, atuando apenas como intermediário entre a parte autora e as 

supostas contratadas e atuou como canal de descontos para as mesmas. 

Além disso, no caso concreto, tenho que não cabe aplicar a Teoria da 

Aparência, pois não havia dúvidas para a parte autora sobre quem tinha 

viabilizado a contratação. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos 

do art. 487, I, do CPC. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000246-70.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA ROSA DE ASSUNCAO 92581722134 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000246-70.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: JULIETA ROSA DE ASSUNCAO 

92581722134 EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento 

do alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada 

nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 28531335, tem-se que 

fora satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas 

de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos 

do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito 

quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve 

o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 29 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: 1003756-23.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. DOS SANTOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL MIDIA COMUNICACAO ON-LINE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003756-23.2019.8.11.0011. REQUERENTE: A. L. DOS SANTOS EIRELI - 

ME REQUERIDO: NACIONAL MIDIA COMUNICACAO ON-LINE LTDA - ME 

Vistos. DEFIRO o petitório realizado em sede de solenidade de id nº 

28263902, de modo que CONCEDO o prazo de 10 (dez) dias para juntada 

de novo endereço da demandada. Com a juntada, DETERMINO que se 

proceda à citação da reclamada no endereço informado pelo autor, bem 

como que a Serventia do Juízo DESIGNE nova data para a realização da 

audiência de conciliação nestes autos. Outro o cenário, CERTIFIQUE-SE e 

volvam-me CONCLUSOS. Caso reste infrutífera a tentativa de citação, 

INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 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: 1002475-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ALMEIDA LIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002475-32.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARCELO V. VITORAZZI - 

EPP REQUERIDO: DANIEL ALMEIDA LIRA Vistos. Considerando que não se 

esgotaram todos os meios de tentativa de citação do requerido, a despeito 

de possível em observância ao Enunciado nº 37 do FONAJE, INDEFIRO o 

pedido de citação por edital de id nº 28536494. No mesmo sentido tem 

decidido o Superior Tribunal de Justiça: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TFF - TAXA DE 

FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. CITAÇÃO POSTAL NEGATIVA. 

CABIMENTO DA CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I 

Cabimento da citação por Oficial de Justiça, após tentativa frustrada de 

citaçãopostal nas ações de execução fiscal. II Descabida é a citação por 

edital antes de esgotado todas as modalidades de citação, Súmula 414 do 

STJ. III - Sentença anulada. Apelo provido. (Classe: Apelação,Número do 

Processo: 0306220-10.2013.8.05.0150, Relator (a): Maria de Lourdes 

Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 08/03/2017 ) 

(Processo: APL 03062201020138050150, Órgão Julgador: Primeira 

Câmara Cível, Publicação: 08/03/2017, Relator: Maria de Lourdes Pinho 

Medauar) Assim, DETERMINO a intimação da exequente para que se 

utilizando dos meios cabíveis descortine o endereço do executado, 

comprovando nos autos documentalmente, com o fito de se exaurir todas 

as opções constantes nos art. 256 do CPC, sendo que, em caso de pedido 

de pesquisa via sistemas conveniados, deverá trazer o mínimo de dados 

necessários a tanto, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrendo o prazo 

in albis, INTIME-SE pessoalmente o exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Após, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000401-73.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROSSI JUNIOR (EXEQUENTE)

BRUNO RODRIGO DE SOUZA (EXEQUENTE)

REGINALDO GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000401-73.2017.8.11.0011. REQUERENTE: LEANDRO ROSSI JUNIOR, 

BRUNO RODRIGO DE SOUZA, REGINALDO GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: CLAUDINEY DE LIMA Vistos. Considerando que a parte 
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sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 28411108, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 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: 1003000-14.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDES DOS SANTOS (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003000-14.2019.8.11.0011. REQUERENTE: FABIANA FERNANDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, atendido 

o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem delongas, verifica-se que a 

autora não acostou aos autos todos os documentos necessários para o 

prosseguimento do feito. Assim, considerando que o exequente mesmo 

intimado, quedou-se silente (id nº 28531298), diante da ausência de 

emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos 

moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto 

isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, 

I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. Sem custas. P.R.I.C. 

Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001016-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DIAS PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(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))

 

Processo: 1001016-29.2018.8.11.0011 Vistos etc., Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos pelo Executado, alegando excesso na penhora, uma 

vez que o exequente utilizou juros compostos no cálculo apresentado e 

honorários advocatícios. Tempestivo os Embargos, nos termos do 

Enunciado 142 do FONAJE, uma vez que o prazo para oferecimento de 

Embargos à Execução tem como termo inicial a intimação da penhora: 

ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) – Na execução por título 

judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e 

fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro – Salvador/BA). Razão 

assiste ao executado, pois, em análise ao cálculo apresentado pelo 

Exequente em ID 180154217 é evidente a utilização de juros compostos, 

configurando excesso à execução. Mesma sorte assiste ao Embargante 

quanto ao não cabimento da multa de 10% de honorários advocatícios, em 

consonância com o Enunciado 97 do FONAJE: ENUNCIADO 97 – A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento 

(nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE os embargos interpostos homologando o cálculo 

apresentado pelo executado. Intime-se o autor/exequente para que 

restitua o valor de R$ 1.368,77 (mil e trezentos e sessenta e oito Reais e 

setenta e sete centavos), através depósito judicial vinculado aos autos, 

uma vez que o referido valor foi pago ao mesmo indevidamente através do 

Alvará do ID 19919418. Sentença publicada eletronicamente. Precluso o 

prazo recursal, ao arquivo. 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: 1001979-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIR ANDREIV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEODORO LUIZ LIBERATI SILINGOVSCHI OAB - SP358566 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001979-03.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por GLEICIANE PEREIRA DOS 

SANTOS em desfavor de MACIR ANDREIV, alegando que adquiriu do 

Requerido diversas camisetas modeladoras, as quais foram enviadas pelo 

mesmo e apreendidas pela Autoridade Fiscal Estadual no Aeroporto de 

Varzea Grande em 23.06.2016. Sustenta que o autor enviou a mercadoria 

sem nota fiscal, razão pela qual houve a tipificação as infrações previstas 

nos arts.2° e 3°, art. 72, I, art. 95, art. 174, art. 178 e art. 181 do RICMS/MT 

gerando a penalidade prevista no art. 45, inciso III, alínea “a” da Lei 

Estadual n. 7.098/1998. Relata que foi multada no valor de R$ 8.140,50 

(oito mil, cento e quarenta reais e cinquenta centavos), cujo valor não foi 

pago pelo Requerido, ensejando o lançamento do débito na conta corrente 

fiscal da autora pela Procuradoria Estadual e por fim, inscrição do débito 

na Dívida Ativa e consequente protesto. Entende que o Requerido que 

deveria arcar com o pagamento, uma vez que enviou a mercadoria sem 

nota fiscal. Requer o ressarcimento do valor pago e condenação do 

requerido em pagamento 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 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. Indefiro o pedido de aplicação de 

revelia ao Requerido, com fundamento no disposto no Enunciado 2 DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO: “Excepcionalmente, a parte 

poderá ser representada por procurador, que não seja o próprio 

advogado, com poderes especiais para transigir, confessar, prestar 

depoimento pessoal e receber intimações”. Rejeito a preliminar de 

prescrição porquanto a inscrição na Dívida Ativa ocorreu em 10.08.2017 e 
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o protesto em 12.06.2018, persistindo eventual dano. Rejeito a preliminar 

de incompetência territorial, pois, é competente o foro do domicílio do autor 

nas ações que visam reparação por dano de qualquer natureza, nos 

termos do disposto no art. 4º, III da Lei nº 9.099/95. O 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 cobrança da multa a qual ela atribui a 

responsabilidade ao Requerido, razão pela qual rejeito a preliminar 

suscitada. Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do mérito. 

O artigo 373 do CPC disciplina que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. O Requerido apresentou contestação na qual pugna 

pela improcedência da demanda sob o fundamento de que a autora sequer 

pagou o valor das camisetas, não configurando contrato de compra e 

venda. Aduz que o tributo é de responsabilidade da autora. Infere-se do 

Termo de Apreensão que a autora foi enquadrada na infração de entrada 

de mercadoria no estado para comercialização sem destinatário certo 

(ambulante). Pelo valor da mercadoria – R$ 12.150,00 (doze mil e cento e 

cinquenta Reais) – ficou evidenciado que a mercadoria tinha a finalidade 

de comercialização e não uso próprio. Assim, a autora está qualificada 

como contribuinte. O artigo 3º, §3º e §4º da Lei 7098/98 autoriza o 

recolhimento do ICMS neste caso: § 3º Poderá ser exigido o pagamento 

antecipado do imposto, conforme disposto na legislação tributária, 

relativamente a determinadas operações, prestações, atividades ou 

categorias de contribuintes. § 4º A antecipação do recolhimento de que 

trata o parágrafo anterior poderá ser exigida na entrada de mercadorias 

no território mato-grossense, inclusive quando se tratar de mercadoria a 

vender no Estado sem destinatário certo. Porquanto contribuinte o tributo é 

ônus de responsabilidade da autora, não havendo o que se falar em 

atribuição do mesmo à terceiro. Por estas razões, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial. Sem custas ou honorários, nesta fase (Art. 55, LJE). 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. 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: 1001109-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE VERSALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001109-89.2018.8.11.0011. REQUERENTE: FRANCISLAINE VERSALLI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, 

DETERMINO a intimação das partes para pugnarem o que de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o 

prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese de ausência de pagamento 

espontâneo da condenação, e, sendo pugnado o cumprimento de 

sentença pela parte autora, determino: I – A conversão da ação para 

Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de 

seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000389-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA MENEGUETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA CASTILHO OAB - MT25763/O (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))

 

Processo: 1000389-88.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por FATIMA APARECIDA MENEGUETI em 

desfavor de ITAUCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, 

alegando que não possui vínculo contratual com o Requerido, entretanto, 

este inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. Deferida a 

inversão do ônus da prova em ID 20625339. 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. Friso ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. O Requerido argumenta que o débito em questão é referente 

a cartão de crédito, o qual a autora utilizou desde o ano de 2013, 

realizando pagamentos regularmente, até que deixou de pagá-lo em 2018. 

Pelas faturas anexadas aos autos, endereçadas ao endereço que a 

autora comprovou na inicial, observo que por 05 anos houve pagamento. 

As compras realizadas é majoritariamente no comércio de Mirassol 

D’Oeste-MT. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 
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termos do art. 487, I CPC; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença publicada 

eletronicamente. 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. 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: 1003522-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003522-41.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por 

MARIA JOSÉ NUNES DACONCEIÇÃO FERREIRA em desfavor de SABEMI 

SEGURADORA S.A, alegando que a requerida realizou descontos em sua 

conta bancária referente a seguro, no entanto, não contratou o referido 

serviço. A decisão proferida em ID 24413476 deferiu a inversão do ônus 

da prova e concedeu os efeitos da tutela antecipada determinando a 

suspensão do desconto mensal objeto da presente ação, no prazo 

máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada 

ao teto do juizado. 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. Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial por necessidade de perícia, pois, as 

provas produzidas são suficientes para o julgamento da demanda. 

Reporto-me ao julgamento do mérito. 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. Com fulcro no 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, a Requerido aduz 

que os descontos são oriundos de contratos firmados pela autora. 

Todavia, observo que no referido contrato consta endereço divergente do 

comprovante de residência juntado pela autora. Ainda, a assinatura da 

contratante no referido contrato está ilegível. Tais elementos corroboram 

as alegações da exordial de irregularidade na contratação. 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 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$ 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. 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) Confirmar a liminar deferida; b) CONDENAR o Requerido ao 

pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 

(cinco 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; c) CONDENAR a 

Requerido a RESTITUIR, em dobro, o valor total de R$ R$ 180,00 (cento e 

oitenta Reais), 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 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010113-70.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE CASTILHO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010113-70.2014.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Executada que, em 

suma, discorda da decisão judicial que entendeu que a constituição do 

crédito ocorreu no transito em julgado da decisão, portanto, é 

extraconcursal. Aponta omissão na r. sentença ao argumento de que se 

trata de crédito concursal, razão pela qual não deve incidir atualização 

após o pedido de recuperação judicial, isto é, 20/06/2016. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Em verdade, a parte embargante 

pretende a rediscussão do mérito da demanda, o que não é possível em 

sede de embargos declaratórios, cuja finalidade é apenas a de integrar o 

julgado. lei nº 11.101/05, em seu artigo 67, dispõe: Art. 67. Os créditos 

decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a 

recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com 

fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão 

considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, 

respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. Com 

efeito, ao revés do aduzido pela embargante, o crédito se caracteriza 

concursal ou extraconcursal em razão da data do trânsito em julgado da 

decisão e não pelo fato gerador da demanda, conforme já explanado na 

sentença embargada. Portanto, o valor deve ser atualizado nos moldes 
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determinado na sentença, tendo em vista se tratar de crédito 

extraconcursal. Logo, não há se falar em excesso de execução, razão 

pela qual a sentença embargada não comporta reparos, devendo ser 

mantida. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o 

presente projeto de sentença a 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. 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

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 273337 Nr: 3568-47.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Borges Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO BORGES 

MODESTO - OAB:15947

 DECISÃOVisto etc.Trata-se de denúncia interposta pelo Ministério Público 

em face de Ademilson Borges do Prado. O Ministério Público apresentou, 

em sede de alegações finais, proposta de suspensão condicional do 

processo às fls. 306/v reiterada à fl. 451.Considerando o teor da decisão 

exarada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos da 

consulta nº 27/2018 (CIA nº 0064545-72.2018.8.11.0000), desnecessária 

a designação de audiência para aceitação da benesse em questão.Isso 

porque, considerando que o referido instituto tem origem na Lei de nº 

9.099/95 e levando em conta os princípios orientadores dispostos na 

referida legislação, tais como oralidade, simplicidade, economia processual 

e celeridade, desnecessária a designação de audiência para a mera 

aceitação da proposta.Ademais, importante consignar que a aceitação ou 

não por parte do denunciado, preserva o princípio da autonomia da 

vontade privada (ato personalíssimo) e o princípio da não surpresa (art. 10 

do CPP), não havendo qualquer prejuízo pela não realização de audiência 

para aceitação da proposta de suspensão condicional do processo. Ante 

isso, deixo de designar audiência para aceitação de proposta de 

suspensão condicional do processo e determino a intimação do 

denunciado para que este se manifeste acerca da referida proposta, 

Desde logo, destaco que a referida aceitação poderá ocorrer das 

seguintes formas: I – Comparecimento pessoal do denunciado no cartório 

deste juízo e remessa dos autos ao defensor constituído para ratificação 

do aceite;II – Por meio de advogado, defensor público ou advogado dativo, 

sendo que, em qualquer desses três casos, a aceitação será formulada 

em petição autônoma subscrita pelo profissional e assinada também pelo 

próprio denunciado; Assim, intime-se o denunciado para que se manifeste 

acerca da proposta formulada pelo ente ministerial. Caso o acusado não 

seja encontrado no endereço constante à inicial acusatória dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 263138 Nr: 3202-42.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Gomes Amado, Jefferson da Silva, 

Thiago Furlani de Souza, Maycon da Silva, Felipe da Silva, Daniel Fabricio 

de Oliveira Bezerra, Fabiano de Paiva Mazali, Rosenil da Costa, João Paulo 

dos Reis, Alan José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/O, claudionor antonio chaves - OAB:OAB 24537/0, ELAINE 

CUNHA RODRIGUES DA CRUZ - OAB:23268/O, fernanda de lima 

chaves - OAB:23978-0, Jerferson Santana da Silva - OAB:19.102, 

josé marcio de oliveira - OAB:14247, LEANDRO PERES DIAS NUNES - 

OAB:26383/O, NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - OAB:17175-E, odair 

antonio francisco - OAB:22451, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791, rubia ferretti valente - OAB:9994-B, Victor Thiago 

Marques Ochiucci - OAB:14.495-B, Victor Thiago Marques Ochiucci 

- OAB:14495-B

 II – Do pedido de revogação da prisão preventiva de Daniel Fabrício de 

Oliveira Bezerra Logo, ausente qualquer ilegalidade que possa 

representar constrangimento ilegal, e, tendo em vista que subsistem os 

motivos que ensejaram a custódia cautelar do acusado, aliado ao fato de 

que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão de mostram 

adequadas e suficientes, observo que a liberdade, neste momento 

processual, representará sérios riscos para a regularidade procedimental, 

para a ordem pública, razão pela qual, tenho que não é nada factível 

conceder liberdade ao acusado neste momento processual. Diante do 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA 

do acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 269586 Nr: 1625-92.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo José Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, Defensoria Pública de Mirassol D´Oeste - 

OAB:, JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - OAB:25244/O

 DECISÃO

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 260, recebo o recurso em sentido estrito 

interposto por Ronaldo José de Souza de Oliveira, nos termos do artigo 

581, inciso IV, do CPP.

Intime-se a defesa para que traga aos autos as razões do recurso no 

prazo de 02 (dois) dias, após, intime-se o Ministério Público para 

apresentar contrarrazões ao recurso em sentido estrito, no mesmo prazo.

Com cumprimento das determinações acima, venham-me os autos 

conclusos para análise, nos termos do art. 589 do CPP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 235153 Nr: 256-68.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leovanio dos Santos Silva, Gesley Kenned 

Rodrigues, Guilherme dos Santos Silva, Weslley Macley Santos do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:MT 

11.473/A

 DESPACHO

Vistos, etc.

Em atenção à certidão de fl.481, vislumbro que o objeto apreendido à fl. 38 

já teve sua destinação na sentença proferida às fls. 277/287.

Arquive-se os autos com baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 235688 Nr: 577-06.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo José Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 DESPACHO
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Vistos etc.

Tendo em vista o recebimento da denúncia em 11.07.2016 e a data da 

homologação da suspensão condicional do processo, em 25.10.2018, e 

que à época dos fatos o denunciado era menor de 21 (vinte e um) anos, 

dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste acerca da possível 

ocorrência da prescrição no feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273337 Nr: 3568-47.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Borges Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO BORGES 

MODESTO - OAB:15947

 Impulsio os presentes autos ao douto advogado do acusado para 

informar o atual endereço réu para intimá-lo da proposta de suspensão 

condicional do processo.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002695-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ROSA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS RONIVALDO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO CAMARGO OAB - MT24923/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: _____Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

PROCESSO n. 1002695-33.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: 

LUZINETE ROSA DA SILVA OLIVEIRA Endereço: RUA FOX DO IGUAÇU, Q. 

F LT. 14, CIDADE NOVA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 POLO 

PASSIVO: Nome: LUCAS RONIVALDO DA SILVA OLIVEIRA Endereço: 

RUA FOX DO IGUAÇU, Q.F, LT. 14, CIDADE NOVA, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: "...Diante do 

exposto e de tudo mais que dos autos consta, nos moldes do art. 487, I, 

do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, 

por consequência, com fundamento nos artigos 4º, III, e 1.767, I do CC, e 

755, I, CPC/2015, bem como os artigos 84 à 87 da Lei 13.146/2015 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), DECRETO A INTERDIÇÃO do 

requerido LUCAS RONIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, DECLARANDO-O 

INCAPAZ de administrar e representar seus bens, pelo prazo de 05 

(cinco) anos, NOMEANDO-LHE como curador a sua genitora, Luzinete 

Rosa da Silva Oliveira..." 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, MOACIR RIBOLLI JUNIOR, digitei. NOVA MUTUM, 29 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114817 Nr: 1219-74.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Schoupinski Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1219-74.2018.811.0086. L. Apolo 10466.

Sentença.

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Daniel Luis Nascimento Moura 

em desfavor de Alberto Schoupinski Neto.

 Com o regular trâmite da demanda às fls. 45/46 as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos, 

postulando expressamente pela extinção da presente demanda.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 45/46 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, de modo que JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, c.c. o artigo 924, III, 

do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme constou no acordo, 

respeitando o artigo 90, § 3°, do Código de Processo Civil, somente para 

custas finais.

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.

 P.I.C.

Às providências.

Nova Mutum/MT, ___ de ________ de 2019.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71161 Nr: 3696-80.2012.811.0086

 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: Domingos Maiorane Primo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 
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S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório retro expedido, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45150 Nr: 593-36.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Pedroso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Processo n. 593-36.2010.811.0086. L. Apolo 1025.

Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 75 dos autos, com 

fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 28 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47544 Nr: 2968-10.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvelindo Catarino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Donizette Garbelotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte executada, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fl. 195 requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51837 Nr: 2855-22.2011.811.0086

 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: Benedito Miguel Menolli, Loyde Panchoni Menolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Armando Augusto Caseiro, Dione 

Sueli Caseiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Karla Brito Jucá Soares 

Willemam Bareto - OAB:OAB/SP 380.655, Geraldo Carlos de Oliveira 

- OAB:4032/MT, Priscilla Soares de Oliveira - OAB:OAB/SP 306.116

 Nos termos do Provimento nº 09/2017-CGJ 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 traga 

ao autos a certidão de usucapião, conforme requerido pelo Estado de 

Mato Grosso, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83159 Nr: 895-89.2015.811.0086

 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: Pneu Tech Ltda., Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Litoral Norte Comércio Madeiras Ltda ME, 

Vinicius Maciel Casa, Luiz Antonio Casa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eurico Marques Luz - 

OAB:MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 895-89.2015.811.0086 L. Apolo 10463.

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Pneu Tech Ltda e Robson 

Pereira da Silva em desfavor de Litoral Norte Comércio Madeiras Ltda ME, 

Vinicius Maciel Casa e Luiz Antonio Casa Junior.

À fl. 123 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 123, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, c.c. o art. 924, IV, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 28 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93506 Nr: 2169-54.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Aparecida de Alcantara, Felipe Alcantara 

Torquato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:MT 7.413

 Ante o exposto, não acolho a manifestação do executado de fls. 194/195. 

Intime-se o executado para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento dos valores atualizados pelo exequente, fls. 

205/206.Expeça-se alvará de levantamento numerário depositado as fls. 

203 em favor do exequente, observando a conta bancária indicada às fls. 

205/206. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.Nova 

Mutum/MT, 28 de Janeiro de 2020.Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000130-28.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MARQUES SALMAZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000130-28.2020.8.11.0086 
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REQUERENTE: WESLEY MARQUES SALMAZO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se 

de Ação Cautelar para Retirada de Apontamento em Órgão Restritivo de 

Crédito com Pedido de Liminar de Tutela em Caráter Antecedente proposta 

por Wesley Marques Salmazo, em desfavor da Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A, todos devidamente qualificados nos autos. 

Aduz a parte Autora que, na data de 18 de abril de 2013, ingressou com 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Antecipação de Tutela em 

face da Requerida de Código n. 72805, em trâmite na 2ª Vara desta 

Comarca de Nova Mutum/MT, em razão de defeito no medidor de energia 

elétrica, que ocasionou a omissão de faturas com medição equivocada, 

nos anos de 2012 e 2013, sendo proferida sentença de procedência, a) 

determinando a desconstituição do débito das faturas vencidas em 

25.01.2013, 08.02.2013 e 03.03.2013, b) a constituição de novo débito 

levando em consideração a média de consumo da unidade e não o 

consumo registrado pelo medidor defeituoso e c) ordenando que os 

próximos faturamentos sejam realizados pela efetiva leitura, haja vista que 

não se trata de consumo regular e sim sazonal. Continua relatando que, no 

dia 06 de junho de 2018, a Requerida emitiu uma fatura em nome do 

Requerente, no valor de R$ 9.148,39 (nove mil, cento e quarenta e oito 

reais e trinta e nove centavos), dos quais R$ 4.140,82 (quatro mil, cento e 

quarenta reais e oitenta e dois centavos) referiam-se a multa, juros de 

mora e atualização monetária das faturas desconstituídas na sentença 

mencionada no parágrafo anterior. Informa que, muito embora tenha 

protocolizado em 21 de junho de 2018 pedido administrativo junto à 

Requerida pleiteando a revisão da fatura, tomou conhecimento através de 

terceiros que a concessionária Requerida estava diligenciando no sentido 

de suspender o serviço de energia na sua propriedade, razão pela qual 

ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido Liminar 

de Tutela Provisória (n. 1001296-66.2018.8.11.0086), cuja liminar foi 

deferida pelo Juízo da 1ª Vara desta Comarca de Nova Mutum/MT, na qual 

teve sentença de parcial procedência dos pedidos, confirmando a liminar 

devido a incorreção do débito lançado na fatura. Aduz que a referida 

liminar consistia na abstenção de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na UC 6/1210550, bem como vedou a inclusão do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito com relação ao débito discutido, mediante 

prestação de caução apesar disso. Assevera que, foi surpreendido com 

um novo apontamento promovido pela Ré sobre o mesmo débito, o que 

deflagrou na propositura da presente ação. Nesse contexto, requer a 

concessão da tutela cautelar, liminarmente, inaudita altera parte, 

determinando que a Ré promova a retirada imediata do nome do Autor dos 

cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 

(três mil reais). No mérito, pugna pela confirmação da liminar, julgando 

procedente o pedido de exclusão do nome do Demandante dos cadastros 

restritivos de crédito. Com a inicial, juntou documentos. É o breve relatório. 

Decido. Do Procedimento da Tutela Cautelar Requerida em Caráter 

Antecedente. De proêmio, importa salientar que a parte Requerente 

postula em juízo pela tutela cautelar de caráter antecedente, com 

fundamento no art. 305 e seguintes do Código de Processo Civil, quando, 

então, denota-se que a medida postulada tem caráter conservativo, 

sendo, assim, de grande valia lição da doutrina: “Considera-se 

antecedente toda medida urgente pleiteada antes da dedução em juízo do 

pedido principal, seja ela cautelar ou satisfativa. Em regra, ambas são 

programadas para dar seguimento a uma pretensão principal a ser 

aperfeiçoada nos próprios autos em que o provimento antecedente se 

consumou. O novo Código, entretanto, faz uma distinção entre medidas 

antecedentes conservativas e medidas antecedentes satisfativas, para 

tratar as primeiras como acessórias do processo principal, e as últimas 

são dotadas, eventualmente, de autonomia frente a este processo.” 

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – 

Volume I. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 658). Desta forma, 

considerando que a parte Autora faz uso do presente feito com natureza 

conservativa, procedo com a análise nos ditames do art. 305 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Estabelece o art. 305 do Código de Processo 

Civil, que a petição inicial da ação que pretende a proteção cautelar em 

caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento com a exposição 

sumária dos fatos e direito que pretende proteger, bem como a existência 

de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Assim, a 

parte deverá indicar a exposição sumária dos fatos com a correlata 

indicação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua 

presença necessária para deferimento da tutela cautelar em caráter 

antecedente. Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do 

caso concreto. No caso em análise, tenho que o pedido liminarmente 

postulado merece prosperar. Isso porque, o Autor acosta aos autos as 

sentenças proferidas em seu favor junto aos autos dos processos que 

litigou contra a parte Requerida, quais sejam, Código n. 72805 e n. 

1001296-66.2018.8.11.0086, em trâmite, respectivamente, nos Juízos da 

2ª e 1ª Vara, ambos desta Comarca de Nova Mutum/MT, o que, aliado à 

semelhança do valor da fatura constante do Id. 28348071 (Pág. 2) e a 

quantia negativada indicada no extrato de Id. 28348086, para fins deste 

juízo sumário de cognição, são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Sob 

este prisma, convém assinalar que, apesar de as provas colacionadas 

nos autos num primeiro momento indicarem um possível descumprimento 

de sentença, é certo que a medida que se mostra mais acertada é a 

prestação jurisdicional de fazer cessar eventuais prejuízos à parte 

Autora. Não isso bastasse, embora os valores sejam os mesmos, os 

números dos contratos contidos no extrato do SPC e da conta de luz se 

divergem nos últimos dígitos, ou seja, 0001210550201805 e 00012105508. 

Por outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo 

com alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias 

estão atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de 

proteção ao crédito, é certo que a existência de eventuais restrições 

cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de 

um indivíduo. A parte Requerente informa que é exclusivamente produtor 

rural, afirmando ser imprescindível que seu cadastro permaneça sem 

qualquer restrição de crédito, uma vez que captação de recursos é 

necessária para continuidade da atividade. Assim, vislumbra-se que a 

efetivação de restrição poderia, concretamente, aumentar o nível de 

danos decorrentes da inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o 

que compromete a eficácia do provimento final. Deste modo, o caso tal 

como apresentado evidencia a existência do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Por assim sendo, tenho por correto o rito do 

procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente do art. 

303 do Código de Processo Civil. Ademais, dispõe 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 lide, 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. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade 

de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, 

sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência. Dadas estas considerações, e consoante os 

argumentos dispendidos alhures, satisfeitos os requisitos dos arts. 300 e 

305, ambos do Código de Processo Civil, os quais devem ser analisados 

em conjunto, conforme bem elucida a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA 

REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - ART.300 E 303 DO CPC/15 - 

ANULAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para a 

concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada 

requerida em caráter antecedente, nos termos do art. 300 e 303 do NCPC, 

se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. 2. Considerando que a convocação 

da Assembleia Geral Extraordinária se mostra de forma genérica a 

possibilitar a interpretação extensiva de itens de análise e aprovação de 

competência exclusiva do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral 

Ordinária, tem-se presente a probabilidade do direito invocado pelos 

autores bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJMG - Agravo 

de Instrumento-Cv 1.0000.16.075625-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley 

Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2017, publicação 

da súmula em 01/02/2017). Por assim sendo, a apreciação do pedido não 

comporta maiores delongas, sendo o deferimento desta medida que se 
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impõe, com a ressalva de que tal medida poderá ser modificada ou 

revogada a qualquer tempo. Isto posto, DEFIRO o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, c.c. o art. 305, 

ambos do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na 

inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de: 

DETERMINAR que a Requerida promova a retirada nome da parte Autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em 

discussão, no prazo de 5 (cinco) dias. Deixo por ora de fixar astreinte, em 

razão de não se pode afirmar com certeza se a demanda diz respeito a 

descumprimento da sentença proferida nos autos do Processo de n. 

1001296-66.2018.8.11.0086, quando então seria o caso de cumprimento 

provisório de sentença e não de ajuizamento de nova ação, sob pena de 

bis in idem. Nesse ponto, postergo qualquer deliberação neste sentido 

para após a manifestação da defesa. Da Citação da Parte Requerida. 

Tratando-se de Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, nos 

termos do art. 306, CPC, cite-se e intime-se a parte Requerida para que, 

querendo, responda a presente ação, bem como indique provas a serem 

produzidas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as advertências pertinentes, 

nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil. Efetivada a medida 

cautelar, intime-se o Autor para aditar a exordial em 30 dias, realizando o 

pedido principal, na forma do art. 308, do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de janeiro 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000678-87.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI TEREZINHA KERBER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO ALVES DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000678-87.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: SIRLEI TEREZINHA KERBER REQUERIDO: JOÃO ALVES DE 

MELO Vistos, etc. Diante da informação do óbito da Sra. Regina de Oliveira 

Melo de Castro, uma das filhas do “de cujus” (Id. 20223566), e 

considerando que o seu falecimento se deu antes mesmo da intimação 

determinada no Id. 19147443, bem como que esta deixou cônjuge e 03 

(três) filhos, dentre eles um menor de idade, intime-se a procuradora da 

parte Requerente para, no prazo de 90 (noventa) dias, acostar aos autos 

o endereços dos herdeiros de Regina ou declarações com firma 

reconhecida, dos herdeiros desta, autorizando o levantamento da quantia 

pela Postulante. Com a juntada da informação descrita acima, proceda-se 

a serventia com a respectiva intimação, seguida da abertura de vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestar requerendo o que entender de 

direito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 27 de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001608-08.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTONIO DE LIMA OAB - MT0007303S (ADVOGADO(A))

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001608-08.2019.8.11.0086 

Partes: M. N. L. - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): MARY CHRISTIANE 

BERTAIA DAL MASO - MT0013390A X S. C. L. - ADVOGADO DO(A) REU: 

ROGERIO ANTONIO DE LIMA - MT0007303S Nos termos da legislação 

vigente, dos artigos 350 e 351 do CPC e do artigo 1.209 da CNGC, 

considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte AUTORA, por seus advogados, para, 

querendo, impugná-la(s) no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000282-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAAD AMERICAS NV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE (EXECUTADO)

ADRIANA MARIA BRESSAN CENEDESE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORDANA MIGLIORINI PARISI OAB - RS103043 (ADVOGADO(A))

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000282-13.2019.8.11.0086 

Partes: LAAD AMERICAS NV - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - MT0013477S X CLAUDECIR 

FRANCISCO CENEDESE e outros - ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: 

JORDANA MIGLIORINI PARISI - RS103043 ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADO: JORDANA MIGLIORINI PARISI - RS103043 Assunto: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) INTIMAÇÃO DA PARTE 

CREDORA/AUTORA PARA PROVIDENCIAR, para PRESUNÇÃO ABSOLUTA 

DE CONHECIMENTO POR TERCEIROS, A AVERBAÇÃO DO TERMO DE 

PENHORA NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO COMPETENTE, INDEPENDENTEMENTE 

DE MANDADO JUDICIAL (CPC, ART. 844).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000282-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAAD AMERICAS NV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE (EXECUTADO)

ADRIANA MARIA BRESSAN CENEDESE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORDANA MIGLIORINI PARISI OAB - RS103043 (ADVOGADO(A))

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000282-13.2019.8.11.0086 

Partes: LAAD AMERICAS NV - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - MT0013477S X CLAUDECIR 

FRANCISCO CENEDESE e outros - ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: 

JORDANA MIGLIORINI PARISI - RS103043 ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADO: JORDANA MIGLIORINI PARISI - RS103043 Assunto: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) INTIMAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA/REQUERIDA, POR MEIO DE SEU PROCURADOR, DE QUE FOI 

PROCEDIDA A PENHORA POR TERMO NOS AUTOS DO IMÓVEL RURAL 

descrito no ID. 18524483, qual seja: "UM LOTE TERRAS COM A ÁREA DE 

500,7410 HA (QUINHENTOS HECTARES, SETENTA E QUATRO ARES E 

DEZ CENTIARES). DESMEMBRADO DE ÁREA MAIOR DENOMINADO 

"PIRAPUTANGA", SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO-MT. OUTRORA DIAMANTINO-MT", MATRÍCULA N. 1602, DO 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT, 

BEM COMO DE QUE POR ESTE ATO ESTÁ CONSTITUÍDO DEPOSITÁRIO .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 3268 Nr: 2-94.1998.811.0086

 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: Conselho Regional de Medicina Veterinária - 9ª Reg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS Mattos & Cia Ltda - ME ou Mattos & Tonetti 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Intime-se a exequente para se manifestar sobre a prescrição ou requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111191 Nr: 6651-11.2017.811.0086

 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: Florival Ribeiro de Matos, Maristela Flores de Matos, 

Vitório Flores de Mattos, Dionisio Matos, Laurite Flores de Matos, 

Teresinha Flores Matos, Vitória Flores Baldissera, Eva Flores Onghero, 

Ricardo Flores de Matos, Noeli Flores de Matos, Neusa de Matos, Maria 

Vidalvina de Matos de Castro, Jorgina Matos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilásio de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604, Luiz Gustavo Fernandes - OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539, CLAUDIO CAMARGO DE 

ARRUDA - OAB:14836-PR

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a herdeira JORGINA MATOS DA SILVA para 

providenciar a assinatura da procuração de fls. 280, bem como para 

trazer aos autos cópias de seu documento de identificação, de modo que 

os herdeiros NOELI FLORES DE MATOS, RICARDO FLORES DE MATOS, 

EVA FLORES ONGHERO e VITÓRIA FLORES BALDISSERA também 

deverão ser intimados para anexar cópias de seus documentos pessoais 

à demanda, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96642 Nr: 4181-41.2016.811.0086

 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: Dilmar Ferigollo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Francisco de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Considerando a petição de fl. 118, cancele-se a audiência anteriormente 

designada.

Intime-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito do pedido de extinção do feito sem resolução do mérito formulado 

pelo autor.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002484-60.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS SANTOS PAULINO OAB - MT0021674A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (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. 

1002484-60.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto 

Indevido de Título, Citação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUIS PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA 

DAS BROMELIAS, 2000, W, BEIJA FLOR, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ELIZANGELA DOS SANTOS 

PAULINO - MT0021674A POLO PASSIVO: Nome: COMPANHIA 

ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR Endereço: COMPANHIA 

ENERGÉTICA DO MARANHÃO (CEMAR), ALAMEDA A 100 QUADRA SQS, 

QUITANDINHA, SÃO LUÍS - MA - CEP: 65070-900 Senhor(a): LUIS PEREIRA 

DA SILVA 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: 11/03/2020 

Hora: 15:00 Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 26/11/2019 

Hora: 14:20 , 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, 29 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001351-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE PICOLLI (REQUERENTE)

CLEVERSON LUIS VIZZOTTO (REQUERENTE)

LEANDRO VIEIRA PALMA (REQUERENTE)

RAUBER RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALVANNI MACHADO RIBEIRO OAB - RS97034 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIPAGRO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001351-80.2019.8.11.0086 REQUERENTE: LEANDRO VIEIRA PALMA, 

RAUBER RODRIGUES, CLEVERSON LUIS VIZZOTTO, ADAIR JOSE PICOLLI 

REQUERIDO: DIPAGRO LTDA Vistos, etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, designo audiência para o dia 04 de março de 2020, às 

14h30min. Intimem-se as testemunhas Emerson Argenton e Vinicius 

Scaravonatti Moraes. Comunique-se ao Juízo Deprecante. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 
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urgência. Nova Mutum/MT, 27 de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010625-56.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DIAS DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

NORTAO NOTICIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010625-56.2013.8.11.0086 REQUERENTE: LEONICE DIAS DE AVILA 

REQUERIDO: JOAO BATISTA DA SILVA, NORTAO NOTICIAS Vistos, etc. 

Inicialmente para fins de organização dos autos, defiro a Execução de 

Sentença nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a 

classificação no Sistema PJE. Considerando que a parte requerida é revel, 

intime-se pessoalmente os executados por AR, na forma do art. 513, § 2º 

c.c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC. Assim, intime-se a parte 

exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, atualizar o débito e indicar 

bens passíveis de penhora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 29 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002028-47.2018.8.11.0086 REQUERENTE: WESLEY VICENTE 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença apresentado por Wesley Vicente (ID n. 

26356367) em face de Telefônica Brasil S/A, pelo qual requer o 

pagamento do valor fixado na sentença de ID n. 20395671. Consigne-se 

que houve parcial provimento no acórdão de ID n.26298910, onde foi 

determinado que os juros de condenação em danos morais devem incidir a 

partir da data do evento danoso, mantida no mais a r. sentença de ID n. 

20395671. Defiro o presente cumprimento de sentença processando-se 

nos moldes do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95 c/c art. 523, 524, inciso 

VII e 525 do Código de Processo Civil, 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. 26356364), 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. 

Aguarde-se a intimação da executada para expedição de alvará, a fim de 

verificar a incontrovérsia dos valores. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 28 de 

janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito P

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001946-16.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA SILVA SANTOS (INTERESSADO)

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:

OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1001946-16.2018.8.11.0086 REQUERENTE: CARLA FERNANDA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ Vistos. 

INTIME - SE a Requerente para que, no prazo 05 (cinco) dias, apresente a 

cópia integral do contrato de prestação de serviços com todos os anexos, 

tendo em vista que não restou claro se há litisconsorcio passivo entre a 

UNISA e a OSEL, já que são pessoas jurídicas diversas e aparentemente 

fora citada a OSEL e não a UNISA, que possui endereço no Estado de São 

Paulo. Intime-se. Às providências necessárias. Submeto o presente 

Despacho ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Despacho elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-98.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO PROCESSO: 

8010316-98.2014.8.11.0086 REQUERENTE: ANDERSON LUIZ KAYSER & 

CIA LTDA - EPP REQUERIDO: TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS 

LTDA Vistos, etc., Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a parte 

Reclamada para que manifeste acerca do documento novo juntado no Id. 

18788595, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso do prazo, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Às providências necessárias. 

Submeto o presente Despacho ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Despacho elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001933-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARYANNE KELLY GOMES OLIVEIRA (INTERESSADO)

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:

OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ (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 DESPACHO Processo: 

1001933-17.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ARYANNE KELLY GOMES 

OLIVEIRA REQUERIDO: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ Vistos. 

INTIME-SE a Requerente para que, no prazo 05 (cinco) dias, apresente a 

cópia integral do contrato de prestação de serviços com todos os anexos, 

para fins de verificar a legitimidade passiva e eventual litisconsórcio 

passivo necessário entre UNISA e OSEL. Certifique o senhor gestor quem 

fora intimado no endereço da exordial. Intime-se. Às providências 

necessárias. Submeto o presente Despacho ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Despacho elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-50.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO JUNIO FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA PAULA CORREA SIMOES SAHIUM OAB - GO42508 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001450-50.2019.8.11.0086 REQUERENTE: HELIO JUNIO FIGUEIREDO DE 

SOUZA REQUERIDO: JOAO MANOEL DA SILVA Vistos, etc. Verifico que 

ocorreu o aporte do AR negativo (ID n. 21734957), onde consta que não 

foi possível proceder à citação e intimação da parte requerente para 

integrar a lide, bem como comparecer à audiência de conciliação, pois esta 

não se encontra mais no endereço informado na exordial. Por meio do ID n. 

22938677, a parte requerente peticionou informando endereço profissional 

do Requerido. Desta forma, designe a Secretaria Judicial nova data para 

realização de audiência de conciliação, expedindo novo mandado de 

citação e intimação do Requerido no endereço informado no ID n. 

22938677. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 28 de janeiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito P

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002901-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA AMORIM (REQUERENTE)

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:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (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. 

1002901-13.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Valor da Causa, Provas]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FELIPE FERREIRA AMORIM Endereço: Rua das Acerolas, 1584, W, 

Alto da Colina, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - MT23582/O-O, 

ROBERTA WOBETO BARALDI - MT0014381A, OLIANI RASPINI - 

MT14330-O POLO PASSIVO: Nome: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: Avenida Prefeito Caio, 293, E, Lote 

021, Quadra 007, Centro, SÃO PAULO - SP - CEP: 01301-100 Senhor(a): 

FELIPE FERREIRA AMORIM 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: 

11/03/2020 Hora: 15:40 , 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, 29 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002905-50.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RUT SOLANGE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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. 

1002905-50.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 12.326,37 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RUT SOLANGE 

RODRIGUES Endereço: RUA DAS SERINGUEIRAS, 1523, ALTO DA COLINA 

I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

PAULA ARAUJO COSTA - MT23601/O POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: NÚCLEO CIDADE DE DEUS, 21500, 4 andar do 

Prédio Azul - BL4230, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT3056-O Senhor(a): RUT SOLANGE RODRIGUES 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: 11/03/2020 Hora: 16:20 , 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 ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 
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o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (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. NOVA MUTUM, 29 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010242-10.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(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 DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

8010242-10.2015.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CRISTIANO SANTANA DA COSTA 

Endereço: Rua DAS PUPUNHAS, 2300, 04, NOVO HORIZONTE II, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: 

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - MT0003535A, REGIS 

FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - MT3756-O POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - MT13333-O Nos termos da legislação vigente, serve a 

presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para 

proceder a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do retorno dos 

autos da Turma Recursal, para que requeiram o que entenderem de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 29 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: 1002906-35.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RUT SOLANGE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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. 

1002906-35.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 12.331,08 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RUT SOLANGE 

RODRIGUES Endereço: RUA DAS SERINGUEIRAS, 1523, ALTO DA COLINA 

I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

PAULA ARAUJO COSTA - MT23601/O POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: NÚCLEO CIDADE DE DEUS, 21500, 4 andar do 

Prédio Azul - BL4230, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT3056-O Senhor(a): RUT SOLANGE RODRIGUES 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: 11/03/2020 Hora: 16:40 , 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 ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (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. NOVA MUTUM, 29 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002911-57.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SULICLEIA BORGES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUPAR LTDA - 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. 

1002911-57.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Consórcio, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários 

Advocatícios, Depoimento]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

SULICLEIA BORGES DE MORAES Endereço: Avenida Paraná, 494 w, 

Cidade Nova, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: INES PEREIRA DA CRUZ - MT19879/O POLO PASSIVO: 

Nome: CONSTRUPAR LTDA - ME Endereço: Avenida das Primaveras, 140 

W, Sala 03, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

SULICLEIA BORGES DE MORAES 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: 

17/03/2020 Hora: 13:00 , 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, 29 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002921-04.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEMARA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

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:

AVIANCA (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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002921-04.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral, Valor 

da Causa]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JUCEMARA BATISTA DE OLIVEIRA Endereço: Rua das 

Bromélias, 1938, W, Residencial Beija Flor, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: ROCILDA MARIA MORAIS 

COSTA - MT23582/O-O, ROBERTA WOBETO BARALDI - MT0014381A, 

OLIANI RASPINI - MT14330-O POLO PASSIVO: Nome: AVIANCA Endereço: 

RUA PROFESSORA HELOÍSA CARNEIRO, 21, Sala 24, JARDIM 

AEROPORTO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04630-050 Senhor(a): JUCEMARA 

BATISTA DE OLIVEIRA Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria acerca do AR negativo juntado retro, 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, 29 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-06.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PENICHE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 NOVA MUTUM 1001343-06.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: BRUNO PENICHE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. 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. 20847293 dos autos. Passo a analisar o mérito. Trata-se 

de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c.c Ação de Indenização 

por Danos Morais proposta por Bruno Peniche Souza em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. 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”. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços 

por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro 

de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. 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 no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 02 anos entre a data da negativação e a data da 

propositura da ação, bem como, a inércia do Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos a má-fé processual 

alegada pela Reclamada. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 

385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme 

exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de 

indenizar. Pelo exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Outrossim, opino pela manutenção da decisão que 

antecipou os efeitos da tutela [id. 21905239]. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos a Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 
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9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

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, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-06.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PENICHE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/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 NOVA MUTUM 1001343-06.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: BRUNO PENICHE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. 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. 20847293 dos autos. Passo a analisar o mérito. Trata-se 

de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c.c Ação de Indenização 

por Danos Morais proposta por Bruno Peniche Souza em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. 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”. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços 

por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro 

de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. 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 no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 02 anos entre a data da negativação e a data da 

propositura da ação, bem como, a inércia do Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 
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improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos a má-fé processual 

alegada pela Reclamada. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 

385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme 

exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de 

indenizar. Pelo exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Outrossim, opino pela manutenção da decisão que 

antecipou os efeitos da tutela [id. 21905239]. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos a Excelentíssima Juíza 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 

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, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002922-86.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO TORRES DE ARAUJO (REQUERENTE)

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:

AVIANCA (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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002922-86.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral, Valor 

da Causa]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: HELENO TORRES DE ARAUJO Endereço: Rua das 

Bromelias, 1938, W, Residencial Beija Flores, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: ROCILDA MARIA MORAIS 

COSTA - MT23582/O-O, ROBERTA WOBETO BARALDI - MT0014381A, 

OLIANI RASPINI - MT14330-O POLO PASSIVO: Nome: AVIANCA Endereço: 

RUA PROFESSORA HELOÍSA CARNEIRO, 21, Sala 24, JARDIM 

AEROPORTO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04630-050 Senhor(a): HELENO 

TORRES DE ARAUJO Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca do 

AR negativo juntado retro, 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, 29 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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PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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 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. 

1002923-71.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 12.236,15 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROGERIO LEONIDAS DA 

CUNHA Endereço: Rua das Mangueiras, nª694, bairro: bela vista, Cid, bela 

vista, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: PAULA ARAUJO COSTA - MT23601/O POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Senhor(a): ROGERIO 

LEONIDAS DA CUNHA 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: 

17/03/2020 Hora: 14:00 , 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, 29 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, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002828-41.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NELDI PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR E AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO PROCESSO n. 1002828-41.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 

2.588,54 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: NELDI PIRES 

Endereço: Rodovia MT 249 - KM 13, Chacara Menino Deus, Rural, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: AV ANTÔNIO 

FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

MT8184-A Senhor(a): REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para o CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e 

PROCEDO À CITAÇÃO para, querendo, responder a ação no prazo legal, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, assim 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 11/03/2020 Hora: 15:20 MEDIDA LIMINAR: Vinculado a 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. Em se tratando de pessoa jurídica, o 

preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva carta de 

preposição e demais atos constitutivos, sob pena de revelia. A ação 

poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à 

audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. NOVA MUTUM, 29 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.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002568-61.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI DIOGO PRETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR E AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO PROCESSO n. 1002568-61.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 

1.399,04 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Liminar]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GEOVANI 

DIOGO PRETTO Endereço: Rua das Catuabas, 2484-W, Quadra 22, Lote 

08, Jardim Europa, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

MT8184-A Senhor(a): REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

11/03/2020 Hora: 16:00 MEDIDA LIMINAR: Vinculado a disponível no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. Em se tratando de pessoa jurídica, o 

preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva carta de 

preposição e demais atos constitutivos, sob pena de revelia. A ação 

poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à 

audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. NOVA MUTUM, 29 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 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002568-61.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI DIOGO PRETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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. 

1002568-61.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.399,04 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GEOVANI DIOGO PRETTO 

Endereço: Rua das Catuabas, 2484-W, Quadra 22, Lote 08, Jardim Europa, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184-A 

Senhor(a): REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 11/03/2020 

Hora: 16:00 MEDIDA LIMINAR: Vinculado a disponível no Portal de Serviços 

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

acesso seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência a respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais. NOVA MUTUM, 29 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.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002905-50.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RUT SOLANGE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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. 

1002905-50.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 12.326,37 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RUT SOLANGE 

RODRIGUES Endereço: RUA DAS SERINGUEIRAS, 1523, ALTO DA COLINA 

I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

PAULA ARAUJO COSTA - MT23601/O POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: NÚCLEO CIDADE DE DEUS, 21500, 4 andar do 

Prédio Azul - BL4230, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT3056-O Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação Data: 11/03/2020 Hora: 16:20 MEDIDA LIMINAR: 

Vinculado a disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste documento. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a 

respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, sob pena de 

revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. NOVA MUTUM, 29 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 
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atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002906-35.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RUT SOLANGE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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. 

1002906-35.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 12.331,08 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RUT SOLANGE 

RODRIGUES Endereço: RUA DAS SERINGUEIRAS, 1523, ALTO DA COLINA 

I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

PAULA ARAUJO COSTA - MT23601/O POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: NÚCLEO CIDADE DE DEUS, 21500, 4 andar do 

Prédio Azul - BL4230, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT3056-O Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação Data: 11/03/2020 Hora: 16:40 MEDIDA LIMINAR: 

Vinculado a disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste documento. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a 

respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, sob pena de 

revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. NOVA MUTUM, 29 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.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002923-71.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LEONIDAS DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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 NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

PROCESSO n. 1002923-71.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 12.236,15 

ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROGERIO LEONIDAS 

DA CUNHA Endereço: Rua das Mangueiras, nª694, bairro: bela vista, Cid, 

bela vista, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: PAULA ARAUJO COSTA - MT23601/O POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Senhor(a): REQUERIDO: VIVO 

S.A. Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o 

conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizado no Portal de 

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

instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como a sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

17/03/2020 Hora: 14:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a 

respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, sob pena de 

revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 29 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 
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atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

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

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

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

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

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

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-91.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000389-91.2018.8.11.0086 REQUERENTE: LUCIANA CRISTINA MARTINS 

TREVISAN REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebo o Recurso Inominado interposto no Id. 23994049 pela Recorrente 

Unimed Norte de Mato Grosso, apenas no seu efeito devolutivo. Ademais, 

tendo em vista que a parte Recorrida já apresentou contrarrazões, 

conforme Id. 25590291, remetam-se os autos à Turma Recursal, para 

apreciação do recurso interposto, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 29 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000864-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FILTIPATE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000864-47.2018.8.11.0086 AUTOR(A): LEANDRO FILTIPATE DOS 

SANTOS REU: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto no Id. 23711917 pelo 

Município de Nova Mutum/MT, apenas em seu efeito devolutivo. Ademais, 

considerando que a parte Recorrida já apresentou contrarrazões, 

conforme Id. 27038322, remetam-se os autos à Turma Recursal, para 

apreciação do recurso interposto, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 29 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-81.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000368-81.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MARIA ODETE DE OLIVEIRA 

GARCIA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto no Id. 

22566672 pela Recorrente Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, apenas no seu efeito devolutivo. Ademais, tendo em vista 

que a parte Recorrida já apresentou contrarrazões, conforme Id. 

26073575, remetam-se os autos à Turma Recursal, para apreciação do 

recurso interposto, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 29 de 

Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002466-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VITELIO COSTA BEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO(A))

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002466-73.2018.8.11.0086 REQUERENTE: VITELIO COSTA BEBER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto no Id. 24033425 

pela Recorrente Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

apenas no seu efeito devolutivo. Ademais, tendo em vista que a parte 

Recorrida apresentou as contrarrazões, conforme Id. 26177508, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, para apreciação do recurso 

interposto, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 29 de 

Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000245-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0021500A 

(ADVOGADO(A))

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY OAB - PR50064 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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 PROCESSO N. 

1000245-20.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MARIA ELISA ALVES DE 

MORAES REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto no Id. 23950639 pela Recorrente Claro S/A, apenas no seu 

efeito devolutivo. Ademais, considerando que a parte Recorrida já fora 

intimada para apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 

25610362, qual se quedou inerte, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 29 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001407-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LERIANA DA SILVA ALCANTARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001407-50.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ANTONIA LERIANA DA SILVA 

ALCANTARA REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto no Id. 

23710568 pelo Município de Nova Mutum/MT, apenas em seu efeito 

devolutivo. Ademais, considerando que a parte Recorrida apresentou as 

contrarrazões, conforme Id. 27039505, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, para apreciação do recurso interposto, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 29 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000234-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000234-88.2018.8.11.0086 AUTOR(A): JOSE MARIA ARAUJO REU: 

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebo o Recurso Inominado interposto no Id. 24012609 pelo Município de 

Nova Mutum/MT, apenas em seu efeito devolutivo. Ademais, considerando 

que a parte Recorrida apresentou as contrarrazões, conforme Id. 

27039533, remetam-se os autos à Turma Recursal, para apreciação do 

recurso interposto, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 29 de 

Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-21.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WIGNEY RODRIGUES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1000275-21.2019.8.11.0086 Reclamante: WIGNEY RODRIGUES DE 

ANDRADE Reclamado: SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 

I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sem preliminares, passo à apreciação do mérito da demanda. II - 

MÉRITO O julgamento antecipado da lide se impõe, consoante o artigo 330, 

inc. I do CPC, na medida em que as provas entranhadas no processo são 

suficientes para o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase atual a 

necessidade da produção de outras provas. A parte Autora aduz que fora 

surpreendido com cobranças de valores maiores nas faturas de água, 

referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2018, com 

vencimento em 20/08/2018, 20/09/2018 e 22/10/2018, nos valores de R$ 

534,08 (quinhentos e trinta e quatro reais e oito centavos), R$ 781,96 

(setecentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) e R$ 246,20 

(duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavos) respectivamente e, 

temendo ser suspenso o fornecimento dos serviços, realizou o pagamento 

das fatura dos meses de julho e agosto/2018. Afirma ainda que há 

cobrança de uma multa de no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) 

embutida na conta de setembro de 2019, bem como que o Requerido 

estaria condicionando o pagamento das cobranças subsequentes ao 

pagamento da última fatura contestada e que por tais razões, ocorreu o 

corte no fornecimento dos serviços. Informa, por fim, que as faturas não 

representam o consumo usual em sua residência, de modo que na morada 

residem 4 (quatro) pessoas, postulando assim pela declaração de 

inexistência dos débitos contestados. O Reclamado, por sua vez, afirma 

que a alteração no consumo se deu por responsabilidade do próprio 

consumidor, pois o hidrômetro é mecânico e possui uma engrenagem que 

só gira e registra a passagem de água se efetivamente isto acontecer. 

Aduz nos meses em questão o consumo de água pela unidade 

consumidora foi maior que a média, não havendo nenhuma intervenção do 

hidrômetro e que nos meses posteriores aos contestados o consumo 

registrado voltou à média histórica. Pois bem. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Mesmo se assim não o fosse, incumbe à 

parte Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

333, II do CPC. Analisando o processo e os documentos a ele acostados, 

verifico que a própria Reclamada assevera a inexistência de qualquer 

anormalidade no hidrômetro, atribuindo a responsabilidade por tal fato ao 

consumidor, entretanto não traz qualquer documento capaz de comprovar 

suas alegações. Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação excepcional 

incumbia à concessionária, sendo impossível exigir da parte Autora a 

produção de prova negativa. Ressalto ainda que as faturas posteriores às 

questionadas constam consumo muito inferior aos cobrados nas faturas 

com vencimento em julho, agosto e setembro de 2018, o que demonstra 

que as faturas não correspondem com a realidade do consumo do imóvel. 

Desta feita, em que pese os argumentos alinhavados pela Reclamada, 

aliado ao fato de que a mesma afirma não haver qualquer irregularidade no 

hidrômetro do Autor, verifica-se que a documentação e as assertivas por 

ela apresentada demonstram que nos meses de julho/2018, agosto/2018 e 

setembro/2018 houveram um aumento injustificado no consumo, devendo 

os mesmos serem readequados. Ainda, no que concerne as faturas em 

atraso, posteriores às discutidas nos autos, entendo que não há óbice ao 

pagamento pelo Reclamante, de modo que até mesmo a Reclamada, em 

sua contestação afirma que o adimplemento das faturas não contestadas 

não está condicionado ao pagamento das faturas objeto desta demanda. 

Por fim, em relação ao pedido da Reclamada às penas de litigância de 

má-fé, entendo que não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial formulado, e o faço para: 

1 - DECLARAR a inexistência dos débitos referentes as faturas dos 

meses de julho de 2018, no valor de R$ 534,08 (quinhentos e trinta e 

quatro reais e oito centavos), agosto de 2018 no valor de R$ 781,96 

(setecentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) e setembro 

de 2018 no valor de R$ 246,20 (duzentos e quarenta e seis reais e vinte 

centavos); 2 – CONDENAR a Reclamada a realizar a readequação dos 

valores das faturas contestadas, com base na média dos seis últimos 

meses anteriores a emissão das faturas aqui discutidas e 

consequentemente promover o abatimento dos valores já pagos nas 

cobranças das faturas subsequentes. Mantenho a liminar, conforme 

deferida. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase, em 

consonância com os artigos 54 e 55 da Lei nº 9099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-55.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TOQUETON SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001191-55.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: IVONIR ALVES DIAS REQUERIDO: TOQUETON SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que a Reclamante foi 

intimada, pessoalmente, para que em 10 [dez] dias apresentasse o 

endereço atualizado da Reclamada para citação/intimação [id. 21574993], 

contudo a mesma quedou-se inerte. É certo que a Reclamante foi intimada 

para suprir a determinação judicial, entretanto, não há nos autos 

informação de que tenha cumprido a diligência que lhe competia. Assim, 

considerando a quantidade de processos que este Juizado Especial 

possui e a necessidade de entregar a prestação jurisdicional de forma 

definitiva aos que demonstram interesse no resultado da lide, entendo que 

ao não atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda superveniente 

da Reclamante no interesse da lide, motivo pelo qual opino pela extinção 

do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI e §3º 

do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

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, 25 de janeiro 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-52.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IMPACTO - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO(A))

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORDESTE RODOVIARIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001036-52.2019.8.11.0086. REQUERENTE: IMPACTO - TERRAPLANAGEM 

E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP REQUERIDO: NORDESTE RODOVIARIO 

EIRELI - ME Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito proposta por Impacto Terra 

Planagem e Construção Civil Ltda-EPP em desfavor de Nordeste 

Rodoviário Eireli-ME. Consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Recebo a inicial por restarem presentes todos os 

requisitos dispostos no art. 14 da Lei 9.099/95 Narra a Requerente, em 

síntese, que contratou os serviços da Requerida para realizar o transporte 

de materiais da cidade de Guarulhos/SP para Altamira/PA, o valor total 

cobrado pela prestação dos serviços foi de R$4.800,00 (quatro mil e 

oitocentos reais) e que o pagamento foi efetuado por meio de duas 

transferências bancárias, sendo R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos 

reais) pagos em 26/11/2018 e R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) 

pagos em 15/01/2019. Ocorre que a Requerida não efetuou o transporte 

da mercadoria e por diversas vezes a Requerida tentou entrar em contato, 

todas restaram infrutíferas. Desta forma, tendo em vista a urgência das 

mercadorias adquiridas para honrar compromisso com seus clientes a 

Requerente contratou outra transportadora para transportar os materiais, 

motivo pelo qual requerem repetição de indébitos dos valores pagos e 

indenização por danos morais. Embora devidamente citada e intimada (ID 

n.24840696) a Requerida quedou-se inerte não comparecendo à audiência 

de conciliação e não apresentando contestação no prazo assinalado 

(Súmula 11 da TRU/MT), razão pela qual a declaro revel, com suporte no 

art. 20 da Lei 9.099/95. Frise-se que a ausência de contestação da 

requerida importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente à procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Passo à 

análise do mérito. Caberia à Requerida, nos termos dos artigos 336 e 341 

do Código de Processo Civil, comprovar fatos modificativos, impeditivos ou 

extintivos do direito do autor, contudo, mesmo podendo comprovar a 

efetiva prestação do serviço não o fez, fato este que corroborado com as 

provas trazidas pela parte autora leva à conclusão pela parcial 

procedência dos pedidos. No que tange a aplicação do Código de Defesa 

do Consumir suscitado pela parte autora tenho não deve incidir no caso 

em tela, eis que conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) a utilização de serviços por pessoa natural ou jurídica com o 

finalidade de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se 

considera como relação de consumo e, sim, como uma atividade de 

consumo intermediária. O conceito de consumidor está definido no art. 2º, 

caput, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 2° Consumidor é toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final.” (G.N.) De acordo com a corrente finalista adotada pelo 

Superior Tribunal de Justiça e à qual me filio, destinatário final é o 

destinatário fático e econômico do produto ou do serviço. No caso dos 

autos, verifico que o serviço de transporte de materiais está 

evidentemente ligado para implementar a atividade econômica 

desenvolvida e daí resulta a conclusão de que não agiria a parte autora 

como destinatária final do serviço em discussão. Para que o consumidor 

seja considerado destinatário econômico final, o produto adquirido ou 

serviço utilizado não pode guardar qualquer conexão, direta ou indireta, 

com a atividade econômica por ele desenvolvida, devendo destinar-se 

exclusivamente ao atendimento de uma necessidade própria, pessoal do 

consumidor. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE 

JUDICIS". ART. 6º, INC. VIII, DO CDC. TEORIA FINALISTA. DESTINATÁRIO 

FINAL. INOCORRÊNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. "A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por 

pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a 

sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, 

como uma atividade de consumo intermediária." (trecho da ementa do 

Acórdão do Recurso Especial Nº 541.867/BA). No caso em apreço é 

inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à luz da teoria finalista, 

porque o negócio jurídico desfeito versava a aquisição de veículo utilitário, 

cuja utilização precípua estava relacionada ao desempenho da atividade 

empresarial da sociedade co-demandante. RECURSO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70071624225, Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 15-03-2017)” 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO 

CDC. Inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova. A finalidade 

do contrato firmado é a implementação da atividade negocial e, por isso, 

não se pode qualificar uma pessoa jurídica como destinatária final do 

produto. Portanto, não há falar de relação de consumo, mas de uma 

atividade intermediária. Logo, não é cabível a aplicação das regras de 

inversão do ônus da proval. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70071770622, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 

08-03-2017)” Assim, AFASTO incidência do Código de Defesa do 

Consumidor no caso dos autos e por consequência INDEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido 

diploma. Logo, em decorrência da não aplicação do CDC no caso em 

comento, vislumbro que de igual forma não estão presentes os requisitos 

necessários para ensejar a repetição de indébito, seja ela simples ou em 

dobro como é o caso, assim INDEFIRO o pedido de repetição de indébito 

em dobro ante a inaplicabilidade do disposto no art. 42, parágrafo único, 

do Código do Consumidor, bem como frise-se que para a configuração do 

direito de repetição de indébito é necessário que o credor demande por 

divida já paga ou cobrança de divida inexistente, ou ainda que reste 

configurada a má-fé por parte da Requerida. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 
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POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO 

DÉBITO PACTUADO. PAGAMENTO INDEVIDO NÃO DEMONSTRADO. 

DANOS MORAIS. FALHA DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS DA 

PROVA. ART. 373, I DO CPC. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1 - Verificada 

a ausência da prova de que as parcelas do financiamento objeto da 

portabilidade foram quitadas, nos moldes como descritos na inicial, 

conclui-se que o autor deixou de atender ao ônus probatório que lhe 

competia, nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. 2 - 

Não demonstrado o pagamento do débito, bem como o alegado pagamento 

indevido, resta impossibilitada a condenação do requerido/apelado à 

emissão da respectiva quitação e, bem assim, da repetição de indébito 

almejada pelo apelante. 3 - Não desincumbindo o autor de demonstrar a má 

prestação do serviço bancário e o respectivo prejuízo suportado, 

imperioso reconhecer a impossibilidade de condenar o apelado ao 

pagamento de indenização por danos morais. 4 - Mantida a sentença 

fustigada, a majoração da verba honorária, nos termos do § 11º do artigo 

85 do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, mantendo, 

contudo, a suspensão de sua exigibilidade, conforme previsão contida no 

artigo 98, § 3º, também do referido diploma processual. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 

03418059220158090134, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de 

Julgamento: 27/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

27/02/2019)” Em observância ao disposto no artigo 373, incisos I e II do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar quanto ao fato 

constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Quanto ao pleito por danos 

morais, verifico que diante das provas produzidas nos autos não restou 

configurada, a ponto de prejudicar sua atividade comercial, a efetiva lesão 

ao nome, reputação, credibilidade ou imagem da requerida, assim não há 

que se falar na aplicação de dano moral prevista na Súmula 227 do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA 

JURÍDICA. HONRA OBJETIVA.1. Para caracterização de ofensa moral à 

pessoa jurídica, faz-se necessária a comprovação dos danos que sofreu 

em sua imagem e em seu bom nome comercial, que se consubstanciam em 

atributos externos ao sujeito. 2. Ausente prova de que a organização 

tenha sofrido lesão à honra objetiva, compreendidos fama, conceito, nome 

e credibilidade, que afetem seu patrimônio, incabível a condenação à 

reparação por dano moral.3. Recurso desprovido.(Acórdão 1092837, 

20160110307179APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª TURMA CÍVEL, 

data de julgamento: 26/4/2018, publicado no DJE: 3/5/2018. Pág.: 485/490)” 

No que concerne aos danos morais para pessoa jurídica é diferente 

daquele dispensado à pessoa natural, pois neste caso não se admite o 

dano presumido in re ipsa como suficiente para arbitrar indenização, assim 

o ordenamento jurídico acolhe a condenação por danos morais impostos à 

pessoa jurídica desde que restem comprovados danos à honra objetiva da 

empresa. Por tais motivos, INDEFIRO o requerimento de danos morais. 

“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANO MORAL À PESSOA 

JURÍDICA - EXIGÊNCIA DE PROVA - ABALO À IMAGEM OU DESCRÉDITO 

NO MERCADO - INOCORRÊNCIA -APELAÇÃO À QUAL SE DÁ 

PROVIMENTO. 1. O dano moral à pessoa jurídica exige prova do prejuízo à 

imagem ou descrédito no mercado. Inadmissível, em caso, presunção legal 

a respeito (dano in re ipsa). Entendimento consolidado STJ. 2. Ausente 

qualquer prova neste sentido, a improcedência do pedido é de rigor. 

(TJ-MG - AC: 10441100029996001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data 

de Julgamento: 04/08/0019, Data de Publicação: 19/08/2019)” A 

Requerente pugnou também por danos materiais, juntou os comprovantes 

de pagamentos do serviço solicitado e não prestado (ID n. 19995708) 

pagos por meio de duas transferências bancárias, sendo R$2.400,00 

(dois mil e quatrocentos reais) pagos em 26/11/2018 e R$2.400,00 (dois 

mil e quatrocentos reais) pagos em 15/01/2019, totalizando um montante 

de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), os quais merecem ser 

ressarcidos acrescidos de valores monetários nos termos do art. 884, 

caput, do Código Civil. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC 

c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95 julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos da inicial para fins de: AFASTAR a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor no caso dos autos e por consequência INDEFIR o 

pedido de inversão do ônus da prova, haja vista a não caracterização da 

parte autora como consumidor conforme alhures fundamentado. 

INDEFERIR o pedido de repetição de indébito em dobro, posto que 

conforme já explanado não restou comprovada a cobrança de dívida 

indevida, dívida já quitada ou má-fé por parte da Requerida, além da não 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na presente demanda. 

INDEFERIR o pleito de danos morais pela não comprovação de efetivos 

danos à honra objetiva da empresa. CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de danos materiais da seguinte maneira: - R$2.400,00 (dois mil 

e quatrocentos reais) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do evento danoso (26/11/2018) e correção monetária pelo INPC a contar 

do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula n. 43 do Superior. - R$2.400,00 

(dois mil e quatrocentos reais) acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso (15/01/2019) e correção monetária pelo 

INPC a contar do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula n. 43 do Superior. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 28 de janeiro de 2020. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001403-76.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: EDUARDO MENDONCA OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, 

opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o 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 e a produção de 

novas provas. Não verifico 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 descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Passo a analisar o mérito. Eduardo Mendonça 

Oliveira ingressou com a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c Indenização por Danos Morais em face de Ativos S/A Cia 

Securitizadora Créditos Financeiros relatando que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação a Reclamada não 

elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

dos débitos, afirmando serem as anotações restritivas legítimas, por se 

tratar cessão de crédito e a combater a existência de danos morais. 

Todavia, as alegações da Reclamada não subsistem, pois não coligiu 

provas de que os valores objetos dos apontamentos junto aos órgãos de 

proteção ao crédito são devidos, deixando de carrear aos autos o 

contrato entabulado entre o Reclamante e o suposto cedente do crédito, 

documento este imprescindível no amparo de suas alegações e apto a 

constatar a alegada inadimplência. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES - ORIGEM DO DÉBTIO NÃO COMPROVADA - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO 

DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

ANTERIORES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte recorrida não se 

desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da parte recorrida. 2. Na cessão de crédito a prova da 

legalidade da negativação depende da apresentação do contrato firmado 

entre o consumidor e empresa cedente, bem como do contrato de cessão, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 472 de 691



o que não ocorreu no caso em análise. 3. Débito declarado inexigível. 4. 

Ainda que comprovada a ocorrência de inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, o apontamento negativo preexistente afasta o dano 

moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJMT, VALDECI MORAES SIQUEIRA, 

Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2018, Publicado no DJE 

25/07/2018). E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO.I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude dos débitos que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 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. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. 

CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação 

apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi 

feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável para realizar a 

prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada 

a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para 

figurar no pólo passivo da presente demanda em relação ao registro 

existente em nome do autor, haja vista que a abertura do cadastro não 

ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco 

Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença 

mantida por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia DippDreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foram 

comprovados ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “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”. Desta forma, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. 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 no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, considerando que decorreram mais de 04 

anos entre a data da negativação e a data da propositura da ação e, 

ainda, a inércia do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, tenho por bem fixar 

indenização por danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo 

no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Inaplicável no presente caso a disposição da Súmula 385 do STJ, posto 

que não há negativação preexistente. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso (Súmula 54 STJ), com resolução do mérito a teor do 

disposto no 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 este projeto de sentença 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, 26 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1001092-85.2019.8.11.0086 Reclamante: ANTONIO FRANCA DE ALMEIDA 

Reclamada: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINARES Inicialmente afasto as preliminares de ausência de 

interesse de agir e pretensão resistida, arguidas pelo Reclamado, posto 

que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão. Neste contexto, aplicando-se as disposições da legislação 

consumerista ao caso em tela, especialmente as que vedam práticas 

abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão autoral, notadamente de 

cunho reparatório. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, 

inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade 

de prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 
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inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Rejeito, igualmente, a 

preliminar de inépcia da inicial, também arguida pelo Reclamado, posto que 

os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de 

convicção. Insere-se, ainda, que o Reclamante juntou aos autos o extrato 

da consulta no SPC/SERASA em seu nome, conforme Id. 20181274, 

deveria a requerida contradize-lo de forma documental. Superadas às 

análises das questões preliminares, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. III - 

MÉRITO O Reclamante alega em sua petição inicial que em 12/07/2016 

pactuou junto a Reclamada um financiamento no valor de R$ 849,00 

(oitocentos e quarenta e nove reais), sendo o valor total dividido em 12 

parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 126,49 (cento e vinte e seis 

reais e quarenta e nove centavos) cada, com vencimento todo dia 12 de 

cada mês, no período compreendido entre agosto de 2016 a julho de 2017. 

Informa que mesmo tendo realizado o pagamento das parcelas do 

financiamento dentro do prazo de vencimento, teve seus dados inscritos 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado, por 

débito referente à parcela de 12/05/2017, objeto do parcelamento. Deste 

modo, requer a declaração de inexistência do débito, bem como 

condenação pelos danos morais experimentados. O Reclamado, a seu 

turno, sustenta que o comprovante de negativação juntado pelo Autor está 

desatualizado, e que este não comprovou o seu suposto dano em virtude 

da anotação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito. Assim, requer 

a improcedência da ação. No caso sob análise, tratando-se de relação de 

consumo, na qual o Reclamado encontra-se mais apto a provar o 

insucesso da demanda do que o Reclamante demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e seus documentos, verifico ser incontroverso que 

o Reclamante teve seus dados inseridos no cadastro de proteção ao 

crédito pela parcela com vencimento em maio/2017, entretanto, o valor 

fora devidamente adimplido em 05/05/2017, conforme comprovante de 

pagamento juntado no Id. 20181455. Destaco que o Reclamado, por outro 

lado, não juntou nenhuma prova de inadimplemento do parcelamento da 

mensalidade com vencimento em maio/2017, e que o comprovante de 

pagamento realizado em 05/05/2017 não se refere à parcela do acordo 

firmado, não se desincumbindo do seu ônus probatório que lhe competia, a 

teor do art. 373, II do CPC, razão pela qual aceito por verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Logo, patente a falha na prestação de serviço pelo 

Reclamado ao inserir os dados do Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito, embora o mesmo estivesse em dias com as suas obrigações 

firmada com a instituição financeira, conforme disposto no art.14, §1º, I, do 

CDC, o que implica na obrigação de reparar os danos causados. 

Corroborando: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DÉBITO QUITADO NA DATA DO VENCIMENTO, 

CONFORME BOLETO BANCÁRIO ENVIADO AO AUTOR. POSTERIOR 

ANOTAÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. FALHA DO 

SERVIÇO IMPUTÁVEL À RÉ. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL 

CONFIGURADO, IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 

9.540,00, QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS DE ACORDO COM OS 

PARÂMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA 

MANTIDA. O autor, mesmo estando com os pagamentos em dia perante a 

ré, teve seu nome inscrito no cadastro de maus pagadores. A demandada, 

embora afirme que o demandante realizou uma renegociação e que a 

inscrição teria ocorrido por falta de pagamento, em nenhum momento 

refere qual parcela da renegociação supostamente não teria sido paga, 

ônus que lhe incumbia, conforme o art. 373, II, do CPC. No documento 

encaminhado pelo Serasa ao autor (fl. 09), consta que o débito seria 

referente à parcela com vencimento em 09/10/2017, a qual estava paga 

(fl. 05). Assim, a inclusão do nome do autor no cadastro de maus 

pagadores se deu de forma indevida, configurando o dano moral in re 

ipsa, independentemente de outras provas. Configurada a conduta ilícita e 

os danos, é consequência o dever de indenizar. O valor arbitrado não 

comporta redução, pois de acordo com os parâmetros das Turmas para 

casos similares. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71008033920, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 13/03/2019). 

Com efeito, 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, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente. Resta patente nos autos que a má-prestação de serviços, 

aliada à cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado como mero 

dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da 

empresa e o dever desta em indenizar os danos causados a parte que 

ficou sendo coagida a pagar por um serviço que não contratou. Sob tal 

perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado observando-se os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde nem poderá 

constituir enriquecimento ilícito em favor do Autor, tampouco medida 

leniente em favor do Requerido. No que se refere ao quantum da 

indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas relações 

sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas também 

em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de 

igual e novo atentado” (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Dessa 

forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. Deve ser levado em 

conta o valor da parcela e a inexistência de outros registros para a 

fixação do dano moral. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência do 

débito referente a fatura do mês de maio/2017, cobrado no valor de R$ 

126,49 (cento e vinte e seus reais e quarenta e nove centavos), referente 

ao contrato nº 003020039264569Y, e, por conseguinte, determinar a 

exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito; 2 – CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos 

danos morais suportados, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente 

decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso. CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 20299291, BEM 

COMO O VALOR REFERENTE À MULTA POR DESCUMPRIMENTO. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com os 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001735-43.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MICHELL LANG VICTOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DE IGREJA OAB - MT25183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001735-43.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: THIAGO MICHELL LANG VICTOR - ME EXECUTADO: M I 

CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 22744509), opino 

pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

Leiga 
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____________________________________________________________

________________________________________________ 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, 27 de janeiro 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002181-46.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CUSTODIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002181-46.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: SANDRA CUSTODIO DOS SANTOS REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS 

E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. As partes celebraram acordo, consoante se extrai do termo de 

acordo anexo à movimentação de id. n. 26939237 destes autos. Sendo 

assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Outrossim, caso seja efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, 

opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do valor 

depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da 

CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “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.” Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da mesma Lei. 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, 27 

de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-35.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000578-35.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: NELSON DE ARAUJO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. 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. Verifico a 

existência de conexão entre duas ações ajuizadas pela Reclamante desta 

maneira, estabelece o Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos 

para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A 

corroborar com o ora exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão 

pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam 

em si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance 

da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o 

vocábulo “comum”, contido no texto legal, como uma indicação do 

legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a 

identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma 

identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, Min. Nancy Andrighi, j. 

15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida que a causa se relaciona 

com outras também em trâmite perante este Juizado Especial Cível, pois, 

ao que consta, o Reclamante ingressou também com o processo de n. 

1000579-20.2019.8.11.0086 que igualmente aguarda prolação de 

sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das ações. Opino pelo 

deferimento do pedido de retificação do pólo passivo da demanda 

devendo constar Tim S.A.. Proceda a Secretaria do Juízo com a 

retificação juntos ao Pje. Opino, ainda, pelo não acolhimento da preliminar 

de vício de representação, uma vez que a requerida aponta uma suposta 

divergência de assinatura apenas por constar nos documentos 

representativos assinatura por extenso e no documento de identificação 

assinatura por rubrica, posto que a parte pode optar por assinar por 

extenso ou por rubrica. Ademais, há fotografia da parte tirada em 

audiência para evitar possíveis fraudes e a pessoa possui semelhança 

com o documento. Quanto a preliminar de indeferimento da 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.] 

Quanto a suspensão do patrono do reclamante, verifico que já transcorreu 

tal prazo, encontrando-se em situação regular junto ao Cadastro Nacional 

de Advogados. Além disso, eventual infração administrativa deverá ser 

averiguada pela OAB. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de 

Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais proposta por 

Nelson de Araujo em desfavor de Tim S.A. Relata o Reclamante que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que 

isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 
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subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. 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 no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando a fixação de indenização nas duas 

ações, o valor ínfimo da negativação (R$20,44), aliado ao decurso de mais 

de três anos entre a data da negativação e a propositura da ação, bem 

como, a inércia do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a incidência da 

Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, 

conforme exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o 

dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do mérito a 

teor do disposto no 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 este projeto de sentença 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 

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, 26 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001921-66.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001921-66.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 

9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela Lei n. 

12.153/2009, por força do disposto no artigo 27 desta última. Decido. O 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e 

dos documentos carreados é suficiente para resolução das questões 

fáticas. Quanto à impugnação ao pedido de justiça gratuita, é cediço que 

conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil “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”. Quanto a preliminar de 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, opino pelo seu 

acolhimento, tendo em vista que a LC nº 560, de 31/12/2014 estabelece 

que o MT-PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, portanto, 

competente para responder pelas restituições de contribuição 

previdenciária a partir de sua criação (01/01/2015). Assim, tendo o 

Reclamante ingressado nos quadros da Polícia Civil em janeiro de 2015, 

não há que se falar em legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar 
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no polo passivo da ação, razão pela qual opino pela extinção do processo 

em relação a este, moldes do artigo 485, inciso VI do CPC. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c.c 

Repetição de Indébito c.c Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars para 

Fazer Cessar os Descontos Previdenciários Ilegais proposta por Paulo 

Fernando Piagentini de Souza em desfavor de Mato Grosso Previdência – 

MTPREV. Alega o Reclamante que é Escrivão de Polícia Judiciária Civil 

desde janeiro de 2015, atualmente lotado na Delegacia de Polícia de Nova 

Mutum e, que durante todo o período em que esteve no exercício da 

função sofreu desconto de contribuição previdenciária equivalente a 11% 

em relação ao adicional noturno. Pugna pela restituição dos valores pagos 

indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o adicional 

noturno. Em contestação, o reclamado limitou-se a alegar a legitimidade da 

cobrança da contribuição previdenciária sobre o adicional noturno. A 

questão trazida a juízo não demanda maiores digressões, pois denota-se 

do art. 40, §3º, da Constituição Federal, que a aposentadoria terá como 

parâmetro a remuneração do cargo efetivo. Assim, a contribuição 

previdenciária deverá incidir somente sobre este. O Supremo Tribunal 

Federal, ao apreciar o tema 163 da repercussão geral, firmou 

entendimento no sentido 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.”(RE nº 

593068/SC). Na mesma linha o entendimento da Turma Recursal Única: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAIS - INSALUBRIDADE, REGIME DE 

PLANTÃO E ADICIONAL NOTURNO - VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA - COBRANÇA INDEVIDA - 

RESTITUIÇÃO DEVIDA - MATÉRIA OBJETO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 167 STF - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, 

fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e 

adicional de insalubridade.”. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 

0002866-57.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no 

DJE 12/12/2019) Verifico, portanto, que o caso tratado nos autos se 

encontra pacificado na jurisprudência, de modo que a incidência do 

desconto previdenciário deve ser limitada tão somente à remuneração 

relativa ao cargo efetivo. Extrai-se das fichas financeiras do Reclamante 

que a contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) incidiu sobre o 

valor descrito no “Adicional Noturno”, o que é vedado por lei. Desse modo, 

o Reclamante faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram 

cobradas a maior na forma simples, haja vista a incidência indevida da 

alíquota previdenciária, por se tratar de verba que não é incorporada à 

remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria. Nos casos de repetição de indébito de natureza tributária, 

as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a aplicação dos mesmos 

critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, 

ou seja, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido e os 

juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA 

APENAS NO QUE TANGE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA 

APLICAVEL E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO 

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJMT – JUROS DE MORA DE 1% 

AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – 

SÚMULA 188 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A 

PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente 

do servidor aposentado, a título de contribuição previdenciária, no 

percentual de 11% (onze por cento) sobre o limite para os benefícios do 

Regime Geral de Previdência Social, nos termos do § 18 do artigo 40 da 

Constituição Federal e artigo 2º, II, da Lei Complementar n. 202/2004. Em 

repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros 

moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da 

sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ. Já a Correção monetária 

incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de 

caráter nacional que o substitua (artigos 42 e 44 da Lei nº 7.098/98 e 

Súmula166 do STJ), incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 

do STJ). Sentença parcialmente reformada quanto ao índice de atualização 

da correção monetária e aos juros computados a partir do trânsito em 

julgado. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

0039076-76.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 

04/12/2019) A Súmula 188 do STJ dispõe que “os juros moratórios, na 

repetição do indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da 

sentença”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: a) 

DECLARAR a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as 

parcelas recebidas do adicional noturno,e; b) CONDENAR o Reclamado a 

restituição dos valores descontados a maior no período de janeiro de 2015 

até a efetiva suspensão da cobrança de contribuição previdenciária sobre 

o adicional noturno, na forma simples, a ser acrescido de correção 

monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna 

(IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% 

(um) por cento ao mês, contados do trânsito em julgado, respeitado o teto 

dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 

27 da Lei 12.153/09. Outrossim, opino pela manutenção da decisão que 

antecipou os efeitos da tutela [id. 25877053]. Sem reexame necessário, a 

teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes nas pessoas de seus procuradores. 

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, 27 de janeiro 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA PROCESSO: 

1001008-84.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MISAEL VIANA DE SOUSA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A 

parte Reclamada arguiu a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da 

lide, com ele será analisada. Quanto a preliminar de inépcia da petição 

inicial decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante, a rejeito, pois, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal, decidindo 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 
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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. Dra VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Superada 

a análise das questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

e não havendo necessidade de produção de prova em audiência, 

vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado da lide, nos moldes 

do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o Reclamante a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que teve seus dados inscritos no cadastro de proteção ao crédito 

indevidamente pela Reclamada, por débito no valor de R$ 233,96 

(duzentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), relativo ao 

contrato nº 2142714225, o qual alega desconhecer, sustentando que 

jamais teve relação contratual com a demandada. Em contestação, a 

Reclamada aduz que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que o 

Reclamante era titular da linha telefônica nº (65) 9969-7351, e utilizava os 

serviços fornecidos (Vivo Controle Ilimitado), do qual constam débitos em 

aberto, sendo devida a inscrição dos dados no cadastro de proteção ao 

crédito. Pugnou pela improcedência da ação, formulando ainda pedido 

contraposto relativo ao pagamento pelo Reclamante do débito discutido 

nos autos, além da condenação da Requerente nas penas de litigância de 

má-fé. Em sua impugnação, o Reclamante sustenta que desconhece o 

débito negativado, e que por tais motivos o dever de reparar é indubitável. 

Afirma ainda que os documentos juntados pela parte adversa não 

demostram idoneidade, bem como não descrevem os valores dos débitos 

com certeza e liquidez. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes com a juntada do contrato 

nº2142714225 assinado pelo Requerente e das faturas correspondentes 

ao instrumento contratual, além de documento pessoal e comprovante de 

residência diversos dos apresentados nas documentações iniciais, e 

demais elementos de cunho probatório. Além disso, a parte autora, em 

diáfano comportamento contraditório, inicialmente aduziu que não possui 

relação contratual com a Reclamada e, na sua impugnação, inova 

afirmando que não reconhece o débito, visto que não fora descriminado 

no contrato assinado com a Requerida e que não utilizou os serviços no 

patamar dos valores cobrados, não impugnando as demais 

documentações juntadas, tais como as cópias dos seus documentos 

pessoais. No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica, 

posto que incontroverso o documento apresentado com a assinatura do 

Demandante, bem como a semelhança nas firmas apresentadas nos 

documentos carreados, dispensa o aludido recurso. Deste modo, tenho 

que a simples análise das alegações das partes, em confronto com os 

documentos apresentados, leva-me à conclusão de que a parte Requerida 

comprovou a existência da relação jurídica entre os litigantes. Desta feita, 

não há que se falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

do Reclamado. Presentes indícios substanciais de que a inscrição do 

nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito é devida, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo a 

contratação dos serviços, a cobrança e a inserção dos dados no 

SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, constitui exercício regular do 

direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar que a inversão 

do ônus da prova não tem caráter absoluto, e no caso dos autos entendo 

não ser cabível a possibilidade de inverter o ônus da prova ante a falta de 

verossimilhança da parte Ré, tendo em vista que esta apresentou o 

contrato assinado pelo Autor. Vale lembrar que o artigo art. 373, inciso I, 

do CPC aduz que o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, compete ao Autor. Quanto ao pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada, no que concerne ao valor do débito, entendo que assiste 

razão o pleito, uma vez que restou comprovada a existência de dívida 

pendente de pagamento. Assim, a condenação fica restringida ao débito 

negativado, ou seja, no valor de R$ 233,96 (duzentos e trinta e três reais e 

noventa e seis centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros desde a data do pedido, apresentado na 

contestação. 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 o 

Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Nesse sentido: 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). É consabida a gratuidade do 

acesso ao primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais, entretanto, 

a própria lei prevê a exceção, havendo condenação ao pagamento de 

despesas quando constatada a litigância de má-fé, conforme disposto no 

art. 55 da Lei n. 9.099/95: “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.” (grifei). Registra-se que a 

punição possui caráter administrativo, com a finalidade de punir conduta 

por atos de procrastinação ou litigância de má-fé praticados no curso do 

processo que ofenda a dignidade deste Juízo e a própria função pública 

do processo. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela Reclamada e o faço para: 1 - 

CONDENAR o Reclamante ao pagamento em favor do Reclamado no valor 

de R$ 233,96 (duzentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

desde a data do pedido, apresentado na contestação. 2 – CONDENAR o 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à 

multa de 3,0% (três por cento) do valor da causa e honorários 

advocatícios no importe 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. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1000039-69.2019.8.11.0086 Reclamante: LEONARDO ZANCANARO 

ZAMPROGNA Reclamada: SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E 

ESGOTO I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência. Assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. II – 

MÉRITO Trata-se de ação indenização por danos morais e pedido de 

antecipação de tutela proposta por LEONARDO ZANCANARO 

ZAMPROGNA em desfavor de SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE NOVA MUTUM – MT. O Reclamante afirma que é locatário do 

imóvel situado na Rua das Mangueiras, nº 129w, apartamento 04, bairro 

Bela Vista, nesta cidade e, que teve um corte inesperado em sua unidade 

consumidora, ficando sem os serviços fornecidos pelo Demandado no dia 

10/01/2019. Alega que tentou resolver o problema com o Requerido, uma 

vez que suas faturas estavam devidamente quitadas, porém, só 

conseguiu resolver no dia seguinte na sede do SAAE. O Autor colacionou 

aos autos as faturas pagas, bem como fotos do cavalete de número 04, 

com o lacre vermelho, o qual é utilizado para realização dos cortes. O 

Demandado, por sua vez, afirma que a Unidade consumidora nº 13622-8 

pertencente ao Demandante está ativa, sendo o consumo registrado pelo 

hidrômetro A14G008279. Aduz que a Unidade Consumidora do Autor não 

teve qualquer ordem de corte, tampouco de religamento. Assevera que a 

interrupção no fornecimento de água se efetuou na unidade consumidora 

do vizinho do Reclamante, cujo hidrômetro é o de número A13G018230, 

fixado no cavalete nº 4, afiançando ainda que numeração correta do 

cavalete do Autor é a de número 05, pois tais numerações foram 

registradas pelo proprietário do imóvel. Pugna, ao final, pela improcedência 

da ação. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão 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. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou 

que o corte no fornecimento da água se efetuou no hidrômetro nº 

A13G018230, pertencente ao cavalete nº. 4, diverso da unidade 

consumidora do Requerente. Apesar de o Autor afirmar que a interrupção 

no fornecimento de água ocorreu em sua residência, não é o que resta 

demonstrado nas fotografias acostadas aos autos, que comprovam que a 

unidade consumidora Nº 13632-8 registrada no hidrômetro A14G008273 

pertencente ao Requerente, está fixada no cavalete de nº 5 e não no de 

nº 04, como tenta induzir o Demandante. Referidos documentos dão conta 

de que a suspensão do fornecimento de água se deu no imóvel vizinho do 

ora Requerente e que a numeração dos cavaletes, realizada pelo 

proprietário do imóvel, não guarda correspondência com a mesma 

numeração dos apartamentos. Diante dessa narrativa, tem-se que os 

danos morais não restaram configurados. Não houve, por parte da Ré, 

nenhuma conduta a justificar uma condenação a esse título. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

inicial. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-20.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000579-20.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: NELSON DE ARAUJO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. 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. Verifico a 

existência de conexão entre duas ações ajuizadas pela Reclamante desta 

maneira, estabelece o Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos 

para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A 

corroborar com o ora exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão 

pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam 

em si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance 

da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o 

vocábulo “comum”, contido no texto legal, como uma indicação do 

legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a 

identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma 

identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, Min. Nancy Andrighi, j. 

15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida que a causa se relaciona 

com outras também em trâmite perante este Juizado Especial Cível, pois, 

ao que consta, o Reclamante ingressou também com o processo de n. 

1000578-35.2019.8.11.0086 que igualmente aguarda prolação de 

sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das ações. Opino pelo 

deferimento do pedido de retificação do pólo passivo da demanda 

devendo constar Tim S.A.. Proceda a Secretaria do Juízo com a 

retificação juntos ao Pje. Opino pelo afastamento da suscitada preliminar 

de ausência de interesse de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma 

vez que busca o Reclamante o provimento jurisdicional para a questão 

posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há que se falar em 

ausência de pretensão resistida. Ademais, é importante registrar que a 

negativa de apreciação da matéria pelo poder judiciário com fundamento 

na ausência de tentativa de solução pelas vias administrativas importaria 

em clara ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como, a 

garantia de acesso à justiça. Quanto a preliminar de indeferimento da 

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, ainda, pelo não acolhimento da preliminar de juntada de nova 

procuração com firma reconhecida, uma vez que a procuração aportada 

atende aos requisitos do art. 14, da Lei 9.099/95. Quanto a suspensão do 

patrono do reclamante, verifico que já transcorreu tal prazo, 

encontrando-se em situação regular junto ao Cadastro Nacional de 

Advogados. Além disso, eventual infração administrativa deverá ser 

averiguada pela OAB. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de 

Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais proposta por 

Nelson de Araujo em desfavor de Tim S.A. Relata o Reclamante que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que 
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isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. 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 no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando a fixação de indenização nas duas 

ações, o valor ínfimo da negativação (R$19,90), aliado ao decurso de mais 

de três anos entre a data da negativação e a propositura da ação, bem 

como, a inércia do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a incidência da 

Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, 

conforme exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o 

dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do mérito a 

teor do disposto no 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 este projeto de sentença 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 

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, 26 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-83.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE MATOS (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001215-83.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MARINA DE MATOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. 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 
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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. Quanto a preliminar de 

inépcia da petição inicial decorrente da ausência de comprovante de 

endereço em nome da 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.] 

Outrossim, 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.20547383 dos autos. Quanto a alegada 

infração disciplinar alegada pela reclamada, cabe esclarecer que eventual 

apuração é responsabilidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. 

Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por 

Marina de Matos em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, por não possuir relação jurídica com a Reclamada,bem 

como que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente 

ação requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em 

sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões da 

Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a 

anotação restritiva legítima e a combater a existência de 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. 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”. Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao 

inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O 

apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “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”. Desta forma, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Quanto ao pedido contraposto formulado pela 

Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não aportou aos autos 

documentos hábeis a demonstrar a existência do débito, o que faz 

improcedente o pedido contraposto formulado. Por fim, assinalo que a 

inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral passível de 

indenização, contudo, verifico que há uma negativação preexistente no 

extrato apresentado pela Reclamada, ao passo que a Reclamante não 

demonstra ser indevida a inscrição efetuada pela empresa Enxovais D 

Casa, tampouco foi impugnada, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, diante da previsão da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela Reclamante, é certo que 

possui negativação preexistente, cuja inexigibilidade não foi demonstrada. 

Não vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. 

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por 

danos morais ante a preexistência de outras negativações, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 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 este projeto de sentença 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 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________ 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, 26 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001519-82.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ANTUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001519-82.2019.8.11.0086 Reclamante: TATIANE ANTUNES DOS 

SANTOS Reclamada: BANCO BRADESCO S.A I - RELATÓRIO Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo 

Reclamado, posto que o interesse processual está presente sempre que a 

parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. Opino, ainda, 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. nº. 21381096 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo à análise do mérito. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Pois bem. Pleiteia a Reclamante a declaração de 

inexistência de débitos e indenização por danos morais em razão das 

inserções do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovidas 

pelo Reclamado, por débito no valor de R$ 124,90, disponibilizado em 

08/10/2017 e R$ 96,12, anotado em 14/10/2017, ao argumento de que 

desconhece os referidos débitos e não possui qualquer relação jurídica 

com a empresa demandada. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. O Reclamado, em sua defesa, sustenta 

que a pretensão deduzida pela parte autora poderia ter sido solucionada 

administrativamente e que o mero aborrecimento não é suficiente para 

embasar uma condenação por danos morais. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem 

do débito que ensejou as inscrições do nome da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. Impende salientar que a Demandada não apresentou 

o contrato ou outro meio idôneo a fim de comprovar a relação jurídica entre 

as partes. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre as 

partes, e, via de consequência, que a inserção do nome da Autora 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pela mesma, devem os débitos discutidos nos autos serem declarados 

inexistentes. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Ainda, entendo que 

merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por danos 

morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de serviço 

ao inserir o nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. 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 no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 

do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige 

o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne aos contratos nº 

061635981000005EC e nº 0616359811000005FI, discutido nos autos; 2 – 

DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos dos contratos discutido 

nos presentes autos; 3 - CONDENAR a reclamada a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da Reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere aos débitos 

discutidos nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-64.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001462-64.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIA MARIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 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 
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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 inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 21217565 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que as assinaturas da Reclamante aposta nos documentos que 

acompanham a petição inicial, a assinatura do termo de audiência e a 

assinatura grafada no contrato apresentado pela Reclamada são 

semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Passo a analisar o mérito. 

Cuida-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica c.c Reparação por 

Danos proposta por Lucia Maria da Silva 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 a Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada por débitos que alega desconhecer, por não possuir relação 

jurídica, 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 pela 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 RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 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 da 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 a 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. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. A 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 

o valor de R$ 186,25 [cento e oitenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos], R$ 151,20 [cento e cinquenta e um reais e vinte centavos] e R$ 

198,20 [cento e noventa e oito reais e vinte centavos]. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 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 a 

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 a Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 186,25 [cento e oitenta e seis reais e vinte e 

cinco centavos], R$ 151,20 [cento e cinquenta e um reais e vinte 

centavos] e R$ 198,20 [cento e noventa e oito reais e vinte 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. Pollianna Mesquita 

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, 28 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001622-89.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MANOEL AFFONSO SOUZA 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A parte Reclamada 

arguiu a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 
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contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da lide, com ele 

será analisada. Outrossim, 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. 21785384 dos autos. Quanto 

a preliminar de inépcia da petição inicial, também aventada pela parte 

Demandada, decorrente da ausência de comprovante de endereço em 

nome do Reclamante, a rejeito, pois, apesar deste juízo entender que a 

sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da 

Turma Recursal, decidindo 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. Dra VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Superada a análise das 

questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, e, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, vislumbro que o caso 

comporta julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. Pleiteia o Reclamante a indenização por danos morais, ao 

argumento de que teve seus dados inscritos no cadastro de proteção ao 

crédito indevidamente pela Reclamada, por débito no valor de R$ 762,93 

anotado em 13/03/2017, o qual alega desconhecer. Em contestação, a 

Reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a 

Reclamante era titular da linha telefônica nº (64) 9951-5455, da qual 

consta débito em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no cadastro 

de proteção ao crédito. Formulou ainda pedido contraposto, pugnando pela 

improcedência da ação, ao pagamento pela Reclamante do débito discutido 

nos autos, além da condenação do Requerente nas penas de litigância de 

má-fé. Em sua impugnação, o Reclamante sustenta que jamais teve 

relação contratual com a Requerida, que desconhece o endereço 

constante no contrato apresentado, pois jamais residiu fora do estado de 

Mato Grosso, e que por tais motivos o dever de reparar é indubitável. 

Afirma ainda ser indispensável a realização de perícia grafotécnica nos 

documentos juntados pela parte Ré. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a 

juntada do contrato assinado pelo Requerente, além de documento 

pessoal e demais documentações. Além disso, a parte autora se limitou, 

na sua impugnação, a informar que não possui relação jurídica com a 

Requerida, e que é indispensável a realização de perícia grafotécnica nos 

documentos apresentados, não impugnando as demais documentações 

juntadas, tais como as cópias dos seus documentos pessoais, 

comprovante de endereço diverso do apresentado nesta demanda e 

holerites. No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica, posto 

que incontroverso o documento apresentado com a assinatura do 

Demandante, bem como a semelhança nas firmas apresentadas nos 

documentos carreados, dispensa o aludido recurso. Deste modo, tenho 

que a simples análise das alegações das partes, em confronto com os 

documentos apresentados, leva-me à conclusão de que a parte Requerida 

comprovou a existência da relação jurídica entre os litigantes. Desta feita, 

não há que se falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

do Reclamado. Presentes indícios substanciais de que a inscrição do 

nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito é devida, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo a 

contratação dos serviços, a cobrança e a inserção dos dados no 

SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, constitui exercício regular do 

direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar que a inversão 

do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte Requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Quanto ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, no que concerne ao valor do 

débito, entendo que assiste razão o pleito, uma vez que restou 

comprovada a existência de dívida pendente de pagamento. Assim, a 

condenação fica restringida ao débito negativado, ou seja, no valor de R$ 

762,93 (setecentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos), 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

desde a data do pedido, apresentado na contestação. 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 o Reclamado, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Nesse 

sentido: 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). É consabida a gratuidade do acesso ao primeiro 

grau de jurisdição dos Juizados Especiais, entretanto, a própria lei prevê a 

exceção, havendo condenação ao pagamento de despesas quando 

constatada a litigância de má-fé, conforme disposto no art. 55 da Lei n. 

9.099/95: “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.” (grifei). Registra-se que a punição possui caráter 

administrativo, com a finalidade de punir conduta por atos de 

procrastinação ou litigância de má-fé praticados no curso do processo 

que ofenda a dignidade deste Juízo e a própria função pública do 

processo. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela Reclamada e o faço para: 1 - 

CONDENAR o Reclamante ao pagamento em favor do Reclamado no valor 

de 762,93 (setecentos e sessenta e dois reais e noventa e três 

centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros desde a data do pedido, apresentado na contestação. 

2 – CONDENAR o Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao 

pagamento das custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor 

correspondente à multa de 3,0% (três por cento) do valor da causa e 

honorários advocatícios no importe 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. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001638-43.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS MAIA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINARES Inicialmente a Reclamada levanta preliminar alegando de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, em razão da 

mesma se confundir com o mérito da lide, com ele será analisada. 

Outrossim, 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. 21842307 dos autos. III – MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito realizada pela 

Requerida por dívida no valor de R$ 106,24, com data de inclusão em 

26/10/2017, relativa ao contrato nº. 0319345660, no entanto, o Requerente 

afirma desconhecer a dívida, uma vez que nunca manteve relação jurídica 

com a empresa demandada. Assim, pugna pela anulação do negócio 

jurídico com a consequente declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação, bem como pela condenação da Reclamada em 

indenização por danos morais. Por sua vez, em contestação a Requerida 

afirma que após análise do histórico da cobrança foi constatado que a 

parte autora realizou cadastro junto à requerida referente a contratação 

de pacotes de serviços na linha telefônica e que existem débitos 

pendentes de pagamento. Deste modo, a ausência de pagamento ante a 

devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção 

do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a contratação pela parte Requerente. A Reclamada, em sua 

contestação, insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno o contrato firmado 

entre as partes, possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas 

colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas 

telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus programas de 

software, que em absoluto não se caracterizam como documentos, 

porque constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

Reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Resta, pois, impossível reputar telas de sistema como prova segura que 

tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como 

prova no sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos 

que não devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, 

contra a parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros 

os fatos narrados na inicial. Desta feita, a parte Requerida não apresentou 

provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia. 3- “A indenização por danos morais 

possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos 

pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, 

e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, 

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte Requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela 

Requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela Reclamada, conforme descrito na inicial. 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”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

Requerente teve 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, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela Autora vislumbra-se que existe anotação em seu nome, qual 

a mesma afirma estar sub judice, contudo, não traz aos autos informações 

acerca aludido processo. Ademais, denota-se que a outra inscrição foi 

disponibilizada no mesmo dia que a discutida nos autos, o que não permite 

afirmar, portanto, que a inscrição é preexistente, não sendo possível 

aplicar a regra contida na Súmula nº 385 do STJ. Inobstante afastada a 

incidência do enunciado sumular, o fato de existir outros registros em 

nome da requerente impõe a redução do quantum indenizatório, assim 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$3.000,00 (três mil reais). De outra banda, no que tange ao pleito 

contraposto apresentado pela reclamada, este não merece ser acolhido 

em razão da ausência de comprovação da relação jurídica mantida com o 

demandante, e, destarte, a existência de débito em seu nome. Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé 

pleiteado pela reclamada, também não merece acolhimento, uma vez que 

não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº. 

0319345660, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a Reclamada a indenizar o 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 
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reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a Reclamada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro 

de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-44.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001625-44.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JOÃO FRANCISCO DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A parte Reclamada arguiu 

a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, em 

razão da mesma se confundir com o mérito da lide, com ele será 

analisada. Outrossim, 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. 21787057 dos autos. 

Superada a análise das questões preliminares, passo à apreciação do 

mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, e, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o Reclamante a indenização 

por danos morais, ao argumento de que teve seus dados inscritos no 

cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela Reclamada, por 

débitos nos valores de R$ 134,97 anotado em 19/10/2015 e R$ 166,42, 

inscrito em 17/2/2015, os quais alega desconhecer. Em contestação, a 

Reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a 

Reclamante era titular das linhas telefônicas nº (65) 9696-2875 e (65) 

9696-8523, das quais constam débitos em aberto, sendo devida a 

inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito. Formulou ainda 

pedido contraposto, pugnando pela improcedência da ação, ao pagamento 

pelo Reclamante dos débitos discutidos nos autos, além da condenação 

do Requerente nas penas de litigância de má-fé. Em sua impugnação, o 

Reclamante sustenta que jamais teve relação contratual com a Requerida, 

e que por tais motivos o dever de reparar é indubitável. Afirma ainda ser 

indispensável a realização de perícia grafotécnica nos documentos 

juntados pela parte Ré. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes com a juntada do contrato 

assinado pelo Requerente, além de documento pessoal e demais 

documentações. Além disso, a parte autora se limitou, na sua impugnação, 

a informar que não possui relação jurídica com a Requerida, e que é 

indispensável a realização de perícia grafotécnica nos documentos 

apresentados, não impugnando as demais documentações juntadas, tais 

como as cópias dos seus documentos pessoais. No caso, desnecessária 

a realização perícia grafotécnica, posto que incontroverso o documento 

apresentado com a assinatura do Demandante, bem como a semelhança 

nas firmas apresentadas nos documentos carreados, dispensa o aludido 

recurso. Deste modo, tenho que a simples análise das alegações das 

partes, em confronto com os documentos apresentados, leva-me à 

conclusão de que a parte Requerida comprovou a existência da relação 

jurídica entre os litigantes. Desta feita, não há que se falar em inexistência 

de relação jurídica, tampouco em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do Reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que a inscrição do nome da Requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito é devida, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo a contratação dos serviços, a cobrança 

e a inserção dos dados no SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar 

que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte Requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Quanto ao 

pedido contraposto apresentado pela Reclamada, no que concerne aos 

valores dos débitos, entendo que assiste razão o pleito, uma vez que 

restou comprovada a existência de dívidas pendentes de pagamento. 

Assim, a condenação fica restringida aos débitos negativados, ou seja, 

nos valores de R$ 134,97 e R$ 166,42, que somados perfazem o montante 

de R$ 301,39 (trezentos e um reais e trinta e nove centavos), que deverá 

ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de 

juros desde a data do pedido, apresentado na contestação. 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 o Reclamado, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Nesse 

sentido: 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). É consabida a gratuidade do acesso ao primeiro 

grau de jurisdição dos Juizados Especiais, entretanto, a própria lei prevê a 

exceção, havendo condenação ao pagamento de despesas quando 

constatada a litigância de má-fé, conforme disposto no art. 55 da Lei n. 

9.099/95: “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.” (grifei). Registra-se que a punição possui caráter 

administrativo, com a finalidade de punir conduta por atos de 

procrastinação ou litigância de má-fé praticados no curso do processo 

que ofenda a dignidade deste Juízo e a própria função pública do 

processo. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela Reclamada e o faço para: 1 - 

CONDENAR o Reclamante ao pagamento em favor do Reclamado no valor 

de R$ 301,39 (trezentos e um reais e trinta e nove centavos), devidamente 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros desde a 

data do pedido, apresentado na contestação. 2 – CONDENAR o 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 
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custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à 

multa de 3,0% (três por cento) do valor da causa e honorários 

advocatícios no importe 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. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-88.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALS CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000773-88.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP 

REQUERIDO: ALS CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - ME Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. 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 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 para a produção de novas provas. Não vislumbro 

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 descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da questão controvertida. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por M I Construart Marmores e 

Granitos Eireli – EPP em desfavor de ALS Consultoria e Projetos Eireli - Me. 

Sustenta a Reclamante que é credora da Reclamada do valor R$8.000,00 

(oito mil reais) representado pelos cheques que acompanham a exordial. 

Aduz que não foi possível receber a quantia de forma espontânea, o que 

ensejou a propositura da presente ação de cobrança. Pois bem, nota-se 

que a Reclamada foi regularmente citada, consoante de infere do Aviso de 

Recebimento anexado a id. n. 22179445, contudo, deixou de comparecer a 

audiência de conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, 

dessa forma, revel. Desta maneira, extrai-se do artigo 20 da Lei 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. E ainda o artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que: “A falta de contestação, quando 

leve a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar 

os fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de 

prova pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia da 

Reclamada, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de 

provas em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito. 

Partindo dessas premissas, entendo que os fatos alegados pela 

Reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Pois bem, da análise dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, parcial razão assiste a 

Reclamante, pois, além da inércia da Reclamada, a pretensão se mostra 

documentalmente amparada, tornando necessário compelir a Reclamada a 

adimplir o valor devido a Reclamante. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), com juros de mora de 1% a.m. a partir da data da 

apresentação do cheque e correção monetária desde a emissão do título, 

com resolução do mérito consoante o disposto 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). É o parecer que submeto 

à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

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, 28 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000552-08.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIANA PEDRO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o 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 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 para a produção de novas provas. Opino, ainda, 

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. 9796761 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. Inexigibilidade 

de Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por Mariana Pedro 

da Silva em desfavor de Banco Bradesco S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à Reclamante. 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 a Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado por um débito que alega desconhecer, aduzindo 
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que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, o Reclamado combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio das 

faturas e do Termo de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física (id. 

23577411), devidamente assinado pela Reclamante, o que demonstra a 

regularidade da contratação e utilização do serviço bancário. Ademais, as 

faturas aos autos exibem transações realizadas em diversos 

estabelecimentos, bem como houve parcelamento de faturas e alguns 

pagamentos, sugerindo evidências acerca da efetiva utilização do cartão 

de crédito. Com relação aos documentos probantes apresentados pelo 

Reclamado, 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.). Quanto ao débito, 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 da 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 a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo 

Civil, mas, especialmente, pra derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. 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 o Reclamado, 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 a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado 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,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. Pollianna Mesquita de Moraes 

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, 29 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1000903-44.2018.8.11.0086 Reclamante: LEONARDO MARTINS PINTO 

Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A 

parte Reclamada arguiu a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da 

lide, com ele será analisada. Outrossim, 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. 13292672 

dos autos. III - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o Reclamante indenização 

por danos morais, ao argumento de que teve seus dados inscritos no 

cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela Reclamada, por débito 

no valor de R$ 107,00 (cento e sete reais), relativo à fatura vencida em 

10/04/2017, qual fora adimplida em 05/04/2018, conforme comprovantes 

colacionados aos autos. Afirma que mesmo tendo realizado o pagamento 

de todas as faturas de consumo pendentes, a Reclamada não procedeu a 

baixa na restrição, o que fez com que seus pedidos de créditos fossem 

negados. Aduz o Demandante que a retirada do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito se concretizou passados mais de 30 (trinta) dias, 

tendo, inclusive, realizado reclamação junto ao PROCON local. Assim, em 

virtude da demora em proceder a baixa na restrição, a parte Autora requer 

a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A Reclamada, por sua 

vez, afirma a regularidade na contratação dos serviços e que a dívida, 

vencida em 10/04/2017, estava inequivocamente inadimplida. Deste modo, 

a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa 

é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de 

proteção ao crédito, não havendo que se falar em danos morais. 

Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifico que 

embora o Reclamante estivesse, de fato, inadimplente na data da inclusão 

de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, as faturas inadimplidas 

foram posteriormente quitadas, contudo, vislumbra-se que a Reclamada 

manteve os dados do Reclamante inscritos no cadastro de proteção ao 

crédito mesmo após o consumidor ter realizado os pagamentos atrasados. 

Imperioso destacar que as faturas em aberto foram adimplidas em 
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05/04/2018, entretanto, pode-se observar através do extrato de 

negativação, juntado na peça inicial, que até a data de 07/05/2018 o nome 

do Autor ainda estava registrado no cadastro de inadimplentes, mesmo 

após a quitação das dívidas. Assim, adotada contra o consumidor 

restrição de ordem comercial, ou simplesmente não tendo sido ele em 

prazo razoável excluído após o cumprimento da obrigação, há ato ilícito, 

capaz de embasar édito reparatório. Ademais, vale frisar que é 

incumbência do CREDOR providenciar o cancelamento da anotação 

negativa do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito quando 

paga a dívida. Nesse sentido, o código de defesa do consumidor assim 

dispõe: “Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá 

acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e 

dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as 

suas respectivas fontes. (...) § 3° O consumidor, sempre que encontrar 

inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata 

correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a 

alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.” (grifei) 

Ainda, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 548 STJ “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em 

nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias 

úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito” (STJ. 2ª Seção. 

Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015.) No mesmo sentido: 

INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO 

DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO 

EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, 

SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS 

ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular 

inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer 

a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do 

numerário necessário à quitação do débito vencido". 2. Recurso especial 

não provido. (REsp 1424792/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014). Deste modo, 

os danos que incidem sobre a vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, 

independem de demonstração, de maneira que, por evidente, não há que 

se exigir do Reclamante prova manifesta dos gravames, cuja reparação 

postula. Além do mais, é sempre útil lembrar que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo/serviços é 

objetiva e configura-se independentemente da caracterização da culpa, 

sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já 

dito, é, neste caso, presumido. APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO 

DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio 

fato ( dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral , que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. (N.U 0000526-33.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

18/12/2019). RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – DÉBITO QUITADO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME 

DO RECLAMANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ILICITUDE COMPROVADA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.1.A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo 

que não ficou demonstrada a legalidade da manutenção da negativação do 

seu nome nos cadastros de inadimplentes.2.Na hipótese, a manutenção da 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o 

ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, 

do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.3.Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.4.Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que 

a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento 

ilícito.5.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (Processo nº 

8010981-92.2013.8.11.004, Relatora: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). 

Não bastasse o dano moral no presente caso ser considerado in re ipsa, 

ainda restou demonstrado o desvio produtivo do tempo útil do Autor, que 

precisou se dirigir até o PROCON para tentar resolver a celeuma 

administrativamente. Deste modo, sendo ilícita a conduta do reclamado que 

manteve indevidamente o nome do Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, depois de quitada a dívida, a obrigação de indenizar deve 

ser reconhecida. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da 

ação e o faço para CONDENAR o Reclamado a compensar o Reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000140-09.2019.8.11.0086 

INTERESSADO: FABRICIO MENDONCA ALMEIDA SILVA REQUERIDO: 

OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA, SHB COMERCIO E 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 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. Quanto a preliminar de 

incompetência territorial, opino pelo seu afastamento, uma vez atendidos 

os requisitos do art. 4, I e III da Lei 9.099/95, sendo a Comarca de Nova 

Mutum sede da segunda reclamada e lugar onde ocorreu o fato, não há 

que se falar em incompetência do juízo. Opino pelo afastamento da 

preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que o autor se enquadra na 

definição legal de Transportador Autônomo de Cargas (TAC), sob o 

RNTRC: 048015082, conforme elenca o artigo 2º, I da Lei nº 11.442/07, 

denominando TAC aquele que presta os serviços de transporte de carga 

em caráter eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada 
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viagem nos termos do artigo 4º, parágrafo, 2º, da referida Lei. Opino pelo 

afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda 

reclamada, eis que, nos termos do §2º do art. 5º-A da Lei n. 11.442/07, “o 

contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de 

cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são 

solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste 

artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros”. 

Opino, ainda, pelo deferimento do pedido de retificação do polo passivo da 

demanda ante a incorporação da SHB Comercial e Industria de Alimentos 

pela empresa BRF S.A. Proceda a Secretaria com a retificação do polo 

passivo junto ao Pje, devendo constar BRF S.A. Passo a análise meritória. 

Cuida-se de Ação de Indenização das Estadias ajuizada por Fabricio 

Mendonça Almeida Silva em desfavor de Omega Transportes Rodoviário 

Ltda e BRF S.A. Alega o Reclamante que foi contratado pela Reclamada 

Omega para fazer o transporte de 37.400 kg de milho de propriedade da 

Reclamada BRF. Aduz que chegou no pátio da segunda reclamada para 

fazer o carregamento no dia 14.12.2018, às 15h55min, tendo saído no dia 

18.12.2018 às 00h49min, tendo o veiculo do reclamante ficado esperando 

por 71,91 horas, já deduzidas as 05 horas previstas em lei. Ao final pugna 

pelo pagamento do valor de R$4.329,78 à título de indenização de estadia 

pelo tempo que o veículo ficou esperando carregamento. Em sede de 

contestação, a primeira Reclamada aduz que as provas anexadas não 

demonstram o direito do autor, afirmando não ter ocorrido nenhum atraso 

no carregamento da carga transportada. Ao final, pugna pela 

improcedência da demanda. Já a segunda Reclamada aduz que não há 

comprovação de que o reclamante permaneceu por tempo superior à 05 

horas no pátio da Reclamada, bem como impugna o cálculo apresentado, 

pugnando pela improcedência do feito. Pois bem, 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 

(CPC art. 373, I e II). 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. O Art. 11, §5º, da Lei 11.442/07, 

prevê que será devido ao transportador autônomo de carga, o equivalente 

a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora, após 5 

(cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino 

até o carregamento/descarregamento da carga. O § 8o do artigo supra 

mencionado determina, ainda, que “incidente o pagamento relativo ao 

tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada 

na procedência ou no destino”. Denota-se dos documentos aportados aos 

autos que o reclamante ingressou no pátio da reclamada BRF às 18h28min 

do dia 14/12/2018, tendo permanecido nesse local em tempo integral à 

disposição da empresa, aguardando o carregamento do caminhão, que 

fora efetuado no dia 18/12/2018 às 00h49min. O reclamante comprovou 

que permaneceu à disposição da empresa reclamada pelo período acima 

descrito, portanto, permaneceu na espera por 73 horas e 21 minutos, já 

computadas as 05 horas previstas em lei, pelos quais ficou impedido de 

exercer sua atividade laborativa por culpa exclusiva das reclamadas, 

configurando o não pagamento das estadias. Dessa forma, ficou evidente 

que neste caso, não foi obedecido o prazo máximo de 05(cinco) horas 

para descarga, pelo que o autor faz jus ao pagamento das toneladas/hora 

que excederam à quinta hora de espera. Ademais, as reclamadas tinham 

pleno conhecimento do horário de chegada do reclamante, posto que a 

segunda reclamada é a proprietária da carga e a primeira a responsável 

pelo transporte. As reclamadas não apresentaram qualquer fato extintivo, 

modificativo ou impeditivo do direito do autor, não tendo se desincumbido 

do ônus estabelecido no inciso do artigo 373 do Novo Código de Processo 

Civil. Nesse sentido é a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – DEMORA NA LIBERAÇÃO DA 

DESCARGA DO PRODUTO PELA EMPRESA CONTRATANTE – DEMORA 

SUPERIOR À CINCO HORAS – DIÁRIAS DEVIDAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 

11, § 5º DA LEI 11.442/07 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O fato de a parte promovente ter sido subcontratada para 

transporte de carga não lhe retira a legitimidade para demandar em juízo 

em face da empresa contratante, sobretudo se esta foi a responsável 

pelos prejuízos causados ao promovente. O artigo 11, § 5º da Lei 

11.442/07 prevê que o atraso superior a cinco horas para a descarga de 

veículo de transporte rodoviário de carga gera obrigação material da 

importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por 

tonelada/hora ou fração, referente a diária do motorista. Restando 

incontroverso o atraso de 186 horas para a descarga do veículo de 

transporte rodoviário de carga, já descontadas as cinco horas previstas 

em Lei, é devida a condenação ao pagamento de dano material referente 

as diárias do motorista. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001268-61.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019) 

Assim, faz jus o Reclamante ao recebimento do valor de R$ 1,38 ton/hora 

pela estadia, que considerada a carga de 37,4 toneladas, resulta no valor 

de R$51,61 ton/hora, a qual multiplicada pelo tempo de espera de 73,35 

horas, resulta no valor de R$ 3.785,59 (três mil setecentos e oitenta e 

cinco reais e cinquenta e nove centavos) que deverão ser pagos à título 

de estadia. Por essas razões, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão inicial para CONDENAR as Reclamadas a pagarem ao 

Reclamante o valor de R$ 3.785,59 (três mil setecentos e oitenta e cinco 

reais e cinquenta e nove centavos), corrigidos monetariamente a partir da 

data do carregamento (18.12.2018) e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença 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, 28 

de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001464-34.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: PAULO RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o 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. 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 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 para a produção de novas provas. Opino pelo afastamento da 

suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois se mostra claro 

tal interesse, uma vez que busca a Reclamante o provimento jurisdicional 

para a questão posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há 

que se falar em ausência de pretensão resistida. Passo a analisar o 

mérito. Cuida-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica c.c 

Reparação por Danos proposta por Paulo Ricardo Ribeiro dos Santos em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 
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e a combater a existência de danos morais. No entanto, as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção 

de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem 

sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. 

Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) (g.n.) No caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, 

desta forma, incumbia ao banco instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual ou da pendência 

financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in reipsa e o nexo causal necessário 

é a negativação. A negativação indevida em cadastros de inadimplentes 

dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. 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 no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 02 anos 

entre a data da negativação e a propositura da ação e, ainda, a inércia do 

Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, 

pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige o 

verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 

do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do mérito a teor do disposto 

no 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 este projeto de sentença 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, 28 

de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-29.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NIVALDO TEIXEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001626-29.2019.8.11.0086 Reclamante: JOSE NIVALDO TEIXEIRA 

GONCALVES Reclamada: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A 

parte Reclamada arguiu a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da 

lide, com ele será analisada. Outrossim, 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. 21787511 

dos autos. Superada a análise das questões preliminares, passo à 

apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Pleiteia o Reclamante a inexistência de relação jurídica e indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. In casu, o Autor alega que seu nome foi 

incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, 

por débito de R$ 112,03 (duzentos e doze reais e três centavos), com 

inscrição realizada em 24/05/2019, relativa ao suposto contrato de número 

0337553026, comprovado por meio de extrato SPC/SERASA, anexo à 

exordial, o qual alega desconhecer. A reclamada, em sua defesa, 

sustenta que a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito decorre do não adimplemento do débito decorrente dos serviços 

da linha telefônica por ela contratado e utilizado, relativo a linha (65) 

99684-2245, inexistindo motivo para se falar em ato ilícito capaz de 

ensejar reparação de qualquer ordem. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que a reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem 

do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por sua vez, impende salientar que as telas 

sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pela Reclamante. A Demandada sequer apresentou o contrato ou 

outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do Autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação da reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 
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serviço ao inserir o nome da demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano 

moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como anteriormente 

dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de imposição legal 

(ope legis), recaindo sobre a Requerida o ônus de demonstrar a 

ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão 

do ônus da prova cabia a parte Reclamada comprovar que as cobranças 

eram devidas, contudo, a parte Requerida nada provou. Resta patente nos 

autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de 

débitos que reiteradamente opera, não deve ser avaliado como mero 

dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da 

empresa e o dever desta em indenizar os danos causados a parte que 

adimpliu obrigação que não lhe devia. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do Autor, tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que 

se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante 

para dissuadi-lo de igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, 

p. 63 a 67). Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. De outra banda, no que 

tange ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, este não merece 

ser acolhido em razão da ausência de comprovação da relação jurídica 

mantida com o demandante, e, destarte, a existência de débito em seu 

nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância 

de má-fé pleiteado pela reclamada, também não merece acolhimento, uma 

vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do 

CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº 

0337553026, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a reclamada a indenizar a 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-31.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE JULIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001697-31.2019.8.11.0086 Reclamante: GRACILENE JULIA DE ARRUDA 

Reclamada: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A parte Reclamada 

requereu a produção de prova oral. Entretanto, não vislumbro a 

necessidade de produção de outras provas, senão as já colacionadas 

nos autos, motivo pelo qual passo a decidir a presente ação com arrimo no 

art. 355, I do NCPC, que estabelece: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” 

Cumpre destacar que a Reclamada não anexou ao processo o contrato 

assinado pela Reclamante, tampouco as faturas relativas ao débito 

discutido neste feito. Logo, cabível o julgamento antecipado da ação com 

as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade 

da produção de prova oral. Ainda, a Demandada arguiu a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, em razão da 

mesma se confundir com o mérito da lide, com ele será analisada. 

Outrossim, 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. 22058465 dos autos. Superada a 

análise das questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a inexistência 

de relação jurídica e indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela 

reclamada, ao argumento de que desconhece o referido débito. A 

presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. In casu, a Autora alega que seu nome foi incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, por 
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débito de R$ 69,62 (sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos) 

com inscrição realizada em 05/03/2018, relativa ao suposto contrato de 

número 0328612818, comprovado por meio de extrato SPC/SERASA, 

anexo à exordial, o qual alega desconhecer. A reclamada, em sua defesa, 

sustenta que a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito decorre do não adimplemento do débito decorrente dos serviços 

da linha telefônica por ela contratado e utilizado, relativo a linha (65) 

99696-1864, inexistindo motivo para se falar em ato ilícito capaz de 

ensejar reparação de qualquer ordem. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que a reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem 

do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por sua vez, impende salientar que as telas 

sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pela Reclamante. A Demandada sequer apresentou o contrato ou 

outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do Autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação da reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome da demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano 

moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como anteriormente 

dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de imposição legal 

(ope legis), recaindo sobre a Requerida o ônus de demonstrar a 

ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão 

do ônus da prova cabia a parte Reclamada comprovar que as cobranças 

eram devidas, contudo, a parte Requerida nada provou. Resta patente nos 

autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de 

débitos que reiteradamente opera, não deve ser avaliado como mero 

dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da 

empresa e o dever desta em indenizar os danos causados a parte que 

adimpliu obrigação que não lhe devia. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor da Autora, tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que 

se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante 

para dissuadi-lo de igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, 

p. 63 a 67). Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. De outra banda, no que 

tange ao pleito contraposto apresentado pela Reclamada, este não merece 

ser acolhido em razão da ausência de comprovação da relação jurídica 

mantida com o demandante, e, destarte, a existência de débito em seu 

nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância 

de má-fé pleiteado pela reclamada, também não merece acolhimento, uma 

vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do 

CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº 

0328612818, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a reclamada a indenizar a 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-95.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000391-95.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELSON PINTO DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. 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 
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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 inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 9376909 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a analisar o 

mérito. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

Elson Pinto da Silva em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de 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. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in reipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. 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 no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando a 

existência de negativação posterior, bem como, a inércia do Reclamante 

em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização, bem como 

inscrição posterior. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do 

STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige o 

verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

Quanto ao pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), com resolução do mérito a teor do disposto no 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 este projeto de sentença 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, 29 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MACHADO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA LOPES OAB - MT22388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001167-61.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: AMANDA MACHADO DE MORAES REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 28430895] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 27624613], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “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.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  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, 29 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 99861 Nr: 136-57.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Moreira Milhomem - 

OAB:MT 21.907

 Vistos.

Considerando que na data aprazada esta Magistrada estará desvinculada 

de suas funções, em razão de usufruto de compensatórias devidamente 

deferidas, conforme Expediente n° 0062503-16.2019.8.11.000, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 14/05/2020 às 15h30min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 118037 Nr: 2807-19.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo José Stodulski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

De proêmio, analisando detidamente os autos, verifico que a denúncia 

oferecida pelo representante ministerial preenche todos os requisitos 

dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

 No presente caso, constato a existência de lastro probatório mínimo e a 

circunstância de que os fatos narrados constituem infração penal. Uma 

vez reunidos esses requisitos, a denúncia deve ser recebida, 

deflagrando-se a ação penal. Somente com a dilação probatória 

poder-se-á averiguar a real prática dos fatos descritos, a participação e o 

elemento subjetivo da ação do denunciado, bem como sua eventual 

adequação ao tipo em cuja sanção restou incurso, devidamente 

respeitada a ampla defesa e sob o crivo do contraditório.

Quanto às demais alegações expendidas, verifico que estas carecem de 

dilação probatória por cuidar-se, em síntese, do mérito da ação, razão pela 

qual inoportuno o momento processual para sua análise, frente o princípio 

da busca da verdade real.

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 inexistirem 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 21 de maio de 2020, às 13h30min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

 Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa 

a comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que as 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, tornem os autos conclusos para a realização da audiência ora 

designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135628 Nr: 5594-84.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Maia Broeto Nunes - 

OAB:MT 23.948, Matheus Ferreira de Arruda - OAB:MT 27.003, 

Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 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 "resposta à 

acusação por esccrito", no prazo de dez(10) dias a contar da data da 

citação do Réu. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119440 Nr: 5038-13.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MOREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

SILVA - OAB:18076/MT

 Intimação do advogado Jose Roberto de Oliveira Silva para apresentação 

de defesa prévia do acusado.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 92959 Nr: 4289-64.2017.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDS, JACG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemar Honorio Barreto Jr - 

OAB:8578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção a manifestação ministerial, DEFIRO pedido da parte requerente 

em ref.55.

Feito isso, certifique-se e tornem os autos conclusos para as devidaa 

deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 74396 Nr: 2553-79.2015.811.0012

 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: BRUNA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436-MT

 Vistos.

Tendo em vista o retorno dos autos da instância superior, dê-se vistas às 

partes para que manifestem-se e requereiram o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66023 Nr: 1266-18.2014.811.0012

 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: ELENA IZAURA DA FONSECA

 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 para no prazo legal contrarrazoar o recurso 

de apelação ofertado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299 Nr: 2016-06.2003.811.0012

 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: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO 

GROSSO LTDA - SICREDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CAMPOS SOARES

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para em 5 (cinco) dias requerer nos autos o 

que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-97.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO ANTONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Lindomar Fiorentin (REQUERIDO)

Cesar Fiorentin (REQUERIDO)

Ademir Terebinto (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000082-97.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:ARTEMIO 

ANTONINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANDE ALVES DINIZ POLO 

PASSIVO: Ademir Terebinto 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: Audiência de Conciliação Data: 17/03/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . CUIABÁ, 29 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: 1000088-07.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CAETANO GUINAMI JUNQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000088-07.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:DANIELE 

CAETANO GUINAMI JUNQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LARISSA RIBEIRO ARAUJO POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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: Audiência de Conciliação 

Data: 17/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR 

XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - 

MT - CEP: 78690-000 . CUIABÁ, 29 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: 1000088-07.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CAETANO GUINAMI JUNQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 17 de março de 2020, às 

08h:20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 29 de janeiro de 2020. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Intimação

INTIMAÇÃO

AUTOS N.º 2959-62.2019.811.0044 – CÓDIGO 103260

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: Conselho da Comunidade

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Município de Paranatinga, na pessoa de seu 

procurador, Dr. DANIEL SCHILO, para manifestar nos autos acima 
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mencionados, no prazo de 10 (dez) dias, conforme certidão de 

impulsionamento a seguir transcrita: "Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 056/07, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

encaminhá-los ao representante do Município de Paranatinga para 

manifestação."

 Paranatinga - MT, 29 de janeiro de 2020.

Tânia Maria Ferreira Signor

Gestora Administrativa 3

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001452-49.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. C. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA LUVISON OAB - MT25788/O (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA 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 INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

oficial de justiça de ID 28147753. Paranatinga, 29 de Janeiro de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000492-30.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE FOLMER PELISON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA 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 INTIMAR a parte autora para apresentar as contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 29 de Janeiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000047-75.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDEA MALOPYM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA 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 INTIMAR a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 29 de Janeiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000923-64.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CAMYNAIRO IPAQUIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA 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 INTIMAR as partes da sentença de ID 25479893. Paranatinga, 29 de 

Janeiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28030 Nr: 1024-02.2010.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. De B. G. Cavalcante -ME, João de Braz 

Guimarães Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados em nome dos executados, através do Sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

registrados em nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT.

Realizadas as diligências, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

dos automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 51091 Nr: 271-40.2013.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277, Jonas Jose Franco Bernardes - OAB:8247-B/MT, 

Ricardo Luiz Huck - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Código n. 51091.Vistos.Compulsando os autos, constato que as partes 

entabularam acordo acerca da divisão do patrimônio às fls. 94/95. 

Contudo, a parte autora noticiou que não fora realizada a demarcação da 

terra, sendo assim não concordou com a divisão (fls. 94/106). A parte 

requerida manifestou pela improcedência do pedido formulado pela 

requerente (fls. 114/115).Manifestou-se a parte autora novamente (fls. 

120/124).É o relatório. Decido.Analisando o presente caso, entendo ser 

necessário a nomeação de perito com aptidão técnica para realização da 

demarcação da terra, haja vista que a discordância das partes acerca da 

demarcação que fora realizada.Desta forma, NOMEIO, para realização 

demarcação da terra conforme fora entabulada no acordo, o engenheiro 

HEMERSON LUCAS DA SILVA, com endereço profissional situado à Rua 

Dom Pedro II, n° 1920, Bairro Jardim Panorama, na cidade de 

Paranatinga/MT, Telefones: (66) 9 9978-1358, (66) 9 8412-8286 e (66) 

3 4 9 5 - 0 4 5 4 ,  e - m a i l :  h e m e r s o n . p r i m a v e r a @ a m b i e n t e c . c o m , 

independentemente de compromisso.Intimem-se as partes para, querendo, 

formularem quesitos, bem como indicarem assistentes, no prazo de 

5(cinco) dias (CPC, art. 421, § 1º 1, incisos I e II).Apresentados os 

quesitos, intime-se o perito nomeado para apresentar a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se o requerido para 
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depositá-lo, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir. Efetuado o pagamento, intime-se o perito para informar data, 

local e hora da realização da perícia, bem como para apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 15 (quinze) dias.Intimem-se ainda as partes para, 

querendo, comparecerem na realização da perícia conforme 

designada.Apresentado o laudo em cartório, intimem-se às partes (CPC, 

art. 433, parágrafo único), podendo os assistentes técnicos oferecer 

seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias.Finda a perícia, 

havendo ou não manifestação das partes, venham-me os autos conclusos 

para análise.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Paranatinga/MT, 10 de 

janeiro de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70051 Nr: 1669-17.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1669-17.2016.811.0044 (Código 70051)

Vistos.

Considerando que a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela executada (fls. 82/83), HOMOLOGO os cálculos de fls. 

77/79 e, por corolário, DETERMINO sejam expedidas as requisições de 

pequeno valor (RPV) ou precatórios judiciais, nos termos do art. 443 e 

seguintes da CNGC/MT, e observando as determinações da Resolução nº 

168/2011 do CJF, instruindo-o com os documentos necessários.

Com o pagamento, tornem os autos conclusos para extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 13 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.: 88409 Nr: 1703-21.2018.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Pereira da Fe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Código n. 88409.

Vistos.

I – Ciente da interposição de recurso de agravo de instrumento fls. 

181/190 contra a decisão de fls. 170/171.

Deixo de exercer o juízo de retratação que me é facultado, eis que 

permanecem inalterados os fundamentos da decisão agravada.

Se, eventualmente, vier pedido de informações de agravo, certifique-se a 

secretaria acerca do cumprimento do disposto no artigo 1.018 do Código 

de Processo Civil.

Aguarde-se até julgamento pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso quanto ao recurso interposto.

II – Apresentada a proposta de honorários periciais (fls. 173/176), 

cumpra-se as demais disposições de fls. 170/171.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 14 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.: 29732 Nr: 174-11.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Lourdes da Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Código n. 29732.

Vistos.

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do CPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento, conforme já determinado à fl. 304.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 14 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.: 31203 Nr: 1638-70.2011.811.0044

 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): Alfredo Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 31203.

Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento de fl. 37.

Intime-se o requerente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 14 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.: 32651 Nr: 891-86.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciana Vieira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Código n. 32651.

Vistos.

Considerando a manifestação das partes (fls. 138 e 139), DETERMINO 

sejam expedidas as requisições de pequeno valor (RPV) ou precatórios 

judiciais, nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT, e observando 

as determinações da Resolução nº 168/2011 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários.

Com o pagamento, tornem os autos conclusos para extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 14 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.: 32655 Nr: 895-26.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinete Clementina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Código n. 32655.
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Vistos.

Intime-se a parte exequente a fim de se manifestar acerca da petição de 

fls. 177/179, no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 14 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.: 64439 Nr: 2552-95.2015.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Bonilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2552-95.2015.811.0044 (Código 64439)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que 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, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.

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.

Paranatinga/MT, 15 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.: 82198 Nr: 3420-05.2017.811.0044

 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: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSYCA NAGANO BEZERRA - 

OAB:17185/O

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra:a) RECEBO a 

petição inicial, o que faço com fulcro no artigo 17, §9º, da Lei de 

Improbidade Administrativa e;b) INDEFIRO o pedido de reconsideração da 

decisão que determinou a indisponibilidade de bens.CITE-SE o requerido 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

que determina o artigo 17, § 9º da Lei nº 8.429/92.Após, manifestem-se o 

Município de Paranatinga e Ministério Público.Em seguida, tornem os autos 

conclusos.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.Fabrício 

Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72430 Nr: 2583-81.2016.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eulicio Martins Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Código n. 72430.

Vistos.

Intimem-se as partes a fim de que se manifestem acerca do pedido de 

aumentos dos honorários periciais de fls. 119/125, no prazo de 05 dias.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 14 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001303-53.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO (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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 14937 Nr: 1247-28.2005.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Steiner, Mônica Zacaria, Este Juizo, Rodrigo 

Zacaria, Osvaldo Zacaria, Ivone Marlene Zacaria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N.M. Agropecuária Ltda, N.M. Agropecuária 

Armazéns Gerais e Logística Ltda, Nelson Frezolone Martiniano, Wilson 

Tomas Fresolone Martiniano, Lucília Maria Jardini Martíniano, Alessandra 

Vasques Guaraldo Martíniano, Nelson Martiniano, Marco Antonio Fresolone 

Martiniano, Luzilene de Almeida Martíniano, Aldoir Colombo, José Maria 

Gomes de Mello, Suely Rosa Francisquini de Mello, Nilza Maria Barros 

Maciel Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dario Becker Paiva - 

OAB:23662/PR, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, Júlio Cézar 

Nalim Salinet - OAB:5.170/PR., Michel Astrolli Salazar - OAB:8832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Alonso dos Reis - 

OAB:7370, ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - OAB:6.009/MT, 

Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT, Marcos Fernandes Gouveia - 

OAB:148.129-SP, MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:5.939/MT, Nelson Fresolone Martiniano - OAB:67.477-SP, 
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Osvaldo Teixeira de Oliveira - OAB:6880/PR, RITA DE CÁSSIA 

PAULINO COELHO - OAB:63635, Weslei Tomaszewski - OAB:41.148

 Pelo exposto, conheço em parte dos embargos de declaração e, no mérito 

dou provimento ao recurso, modificando a sentença atacada para fazer 

constar o seguinte texto no referido decisum: (...) g) Condenar a parte 

autora ao pagamento mensal de alugueis a taxa de 0,5% (meio por cento) 

sobre o valor do contrato que houve rerratificação, (R$ 4.503.470,00), a 

título de pagamento de perdas e danos pelo período de tempo que 

usufruíram do imóvel sem contraprestação, devidos desde 02.05.2005 até 

a efetiva reintegração da requerida N. M. Agropecuária, Armazéns Gerais 

e Logística Ltda à posse do citado bem, sobre o qual incidirá correção 

monetária pelo INPC a partir do evento danoso (02.05.2005) e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. (....) 

Transitada em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 

(quinze) dias, nada sendo requerido, DETERMINO a remessa dos autos ao 

arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT (...)”. No mais, 

mantenho incólume a sentença. (....) Ante o exposto, nos termos do art. 

1.022 do CPC/15, conheço dos presentes embargos, porém os rejeito, 

mantendo, in totum, a decisão embargada. Intimem-se. Cumpra, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22525 Nr: 1303-56.2008.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Valentim Fernandes, Marisa Carvalho Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rangel Brum Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abadio Marques de 

Rezende - OAB:2894- MS

 Código 22525.

VISTO,

Compulsando detidamente os autos, verifico que a mídia em branco de fl. 

1432 fora encartada à fl. 1474.

 Deste modo, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça para apreciação 

do recurso de apelação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73683 Nr: 3055-82.2016.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Tempes Aguilar, Adilson Tempes 

Aguilar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73683.

VISTO,

Trata-se de Execução Fiscal, em que o Estado de Mato Grosso pugna 

para que seja realizada penhora online do valor remanescente da dívida, 

via sistema Bacenjud, nos ativos financeiros pertencentes do executado 

Adilson Tempes Aguilar, CNPJ: 06.248.365/0001-16 até o limite da dívida 

remanescente atualizada.

 Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu 

satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia a penhora online sobre 

dinheiro nas contas da parte executada, utilizando-se do sistema 

Bacenjud.

 De elementar conhecimento que, o novel Código de Processo Civil prevê a 

possibilidade de penhora dos numerários existentes em contas-correntes 

em seu art. 854, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor da 

divida executada.

Deste modo, o pedido da parte credora é de todo válido, devendo, 

consequentemente, ser deferido, inclusive por retratar, in casu, o próprio 

interesse da justiça em face ao caráter público do processo.

Com essas considerações, determino a penhora online sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado Adilson Tempes Aguilar, CNPJ: 06.248.365/0001-16 até o 

limite da dívida remanescente atualizada de fl. 46/47.

Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em 

seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo legal, 

oferecer embargos.

No caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas da executada.

Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, autorizo, desde já, o 

desbloqueio.

Por fim, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação 

da busca e constrição acima deferida via sistema Bacenjud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 23 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56397 Nr: 1984-16.2014.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Sol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 56397.

VISTO,

Trata-se de Execução Fiscal, em que o Estado de Mato Grosso pugna 

para que seja realizada penhora online do valor remanescente da dívida, 

via sistema Bacenjud, nos ativos financeiros pertencentes do executado 

Mercado Sol, CNPJ: 09.374.135/0001-91 até o limite da dívida 

remanescente atualizada.

 Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu 

satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia a penhora online sobre 

dinheiro nas contas da parte executada, utilizando-se do sistema 

Bacenjud.

 De elementar conhecimento que, o novel Código de Processo Civil prevê a 

possibilidade de penhora dos numerários existentes em contas-correntes 

em seu art. 854, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor da 

divida executada.

Deste modo, o pedido da parte credora é de todo válido, devendo, 

consequentemente, ser deferido, inclusive por retratar, in casu, o próprio 

interesse da justiça em face ao caráter público do processo.

Com essas considerações, determino a penhora online sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado Mercado Sol, CNPJ: 09.374.135/0001-91 até o limite da 

dívida remanescente atualizada de fl. 52/53.

Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em 

seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo legal, of 

erecer embargos.

No caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas da executada.

Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, autorizo, desde já, o 

desbloqueio.

Por fim, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação 

da busca e constrição acima deferida via sistema Bacenjud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 23 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 59967 Nr: 502-96.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Primo Zampieri, Arnaldo Zampieri Filho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rebanho Sociedade Agro Pastoril de Regente 

Feijó L, Alci Lucio Rotta, Zenaide Veronez Sabaini, Neuza Maria Rotta, 

Marcos Roberto Sabaini, Marcio Andrey Sabaini, Benedita Barbosa 

Segate, Marques Antunes Segate, Priscila Olimpio Reis, Marcelo Sabaini, 

Daniel Alexandre Olimpio Reis, Almir Heitor Duarte, Marileusa Melo da Silva 

Duarte, Nelson Heitor Machado, Flávio Segate, Janete Oliva Segate, 

Waldemar Quintero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Lindomar Rosa - 

OAB:9876/MT, Leonardo Zanella Bonetti - OAB:59172/RS, MOGLY 

ADAS COSTA - OAB:18094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ELSON SABAINI - 

OAB:15497

 VISTO,

Nos termos da Portaria n. 104/2019-CGJ de 22 de agosto de 2019, a qual 

dispõe sobre a atuação das equipes de ação rápida no regime de exceção 

nas 1ª e 2ª Varas e no Juizado Especial da Comarca de Paranatinga, 

declarado pelo Provimento n. 15/2019-CM, promovo a devolução dos autos 

à Secretaria.

 Paranatinga/MT, 13 de setembro de 2019.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 103517 Nr: 3055-77.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Abraão Siqueira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o especial e o rito o da Lei 11.343/2006.Não sendo o 

caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 2020, às 14h00min 

(MT).Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, 

devendo constar no mandado, dia, hora e local.A defesa tem 24 (vinte e 

quatro) horas para arrolar as testemunhas que pretende ouvir, sob pena 

de preclusão, eis que já deveria tê-las arrolado, nos termos do artigo 55, 

§1º da Lei 11.343/06.Cite-se e intime-se o acusado.Requisite-se a 

apresentação do preso.Oficie-se a Autoridade Policial solicitando a laudo 

pericial definitivo da droga apreendida, caso ainda não conste nos 

autos.Defiro a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 50, 

§3º, da Lei de Drogas. Assim, oficie-se a Autoridade Policial para que 

proceda, com as ressalvas descritas pelo Ministério Público à fl. 

64.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as devidas cautelas.Paranatinga/MT, 28 de janeiro de 2020.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 99496 Nr: 1862-27.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidinei Angelo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo 

Penal, pronuncio o réu CIDINEI ANGELO DE SOUZA, devidamente 

qualificado nos autos, pela prática da conduta tipificada no artigo 121, §2º, 

inciso II, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 129, §9º, todos do Código Penal, 

praticado contra as vítimas Gisele Silva dos Santos e Esmael Silva dos 

Santos, a fim de que seja o mesmo submetido a julgamento pelo Tribunal 

do Júri desta Comarca de Paranatinga/MT.Operada a preclusão, 

certifique-se e remetam-se os autos ao Juízo competente. Publique-se. 

R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Paranatinga/MT, 28 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73000 Nr: 2782-06.2016.811.0044

 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: Vilson Antonio Dela Justina, Rosani Fátima Dela Justina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Vieira de Melo, Cleonice Adelia 

Silva Melo, Josef Gomes Bezerra, Maria Eliene Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Efraim Rodrigues Gonçalves - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094

 Código 73000

VISTO,

Traslade-se cópia da decisão de fls. 1.114/1.115 dos autos de Código 

66928 para estes autos.

Após, aguarde-se a conclusão da perícia.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 27 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79716 Nr: 2096-77.2017.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Gabriel, Marli Gabriel, Márcia Aguilar de Souza, 

Rodrigo Gabriel, VAAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT, ALEX ROECE ONASSIS - OAB:17933/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Requerida Município Gaúcha do Norte para no prazo de 5 dias, juntar nos 

autos as guias dos depósitos judiciais de fls. 345/365.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001826-65.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI TEIXEIRA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - 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: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - 

MT0021129A, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga 

Data: 28/02/2020 às 13h00, devendo comunicar e comparecer 

acompanhado de 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-94.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CRUZ SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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CERTIDÃO - 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: PAULA ARAUJO COSTA - MT23601/O, da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 28/02/2020 

Hora: 13:20 , devendo comunicar e comparecer acompanhado de 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001851-78.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ARIANE MORAES OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) INTERESSADO: JOSIMAR LOULA FILHO - MT14290-O, da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 27/02/2020 

Hora: 15:20 , devendo comunicar e comparecer acompanhado de 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-28.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SILVA GOMES AZAMBUJA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

 

CERTIDÃO - 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) AUTOR: FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - 

MT24606/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga 

Data: 28/02/2020 Hora: 14:00 , devendo comunicar e comparecer 

acompanhado de 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000024-95.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - 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: ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO - 

MT24305/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga 

Data: 28/02/2020 às 14h20min, devendo comunicar e comparecer 

acompanhado de 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-73.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CESAR DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTHONY PAULO FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - 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: LUANA KLIMIUK - MT18089/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 28/02/2020 às 

14h40min, devendo comunicar e comparecer acompanhado de 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO & FIDELIS TRANSPORTES LTDA. - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) INTERESSADO: WELTON ESTEVES - MT0011924A, da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 28/02/2020 às 

15h00, devendo comunicar e comparecer acompanhado de 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.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010658-70.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA PEREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMILO WILSON ZEITUNE DE PAULA SILVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT0010773S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

8010658-70.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: ROSALINA PEREIRA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: JAMILO WILSON ZEITUNE DE PAULA SILVEIRA 

Vistos etc. Altere-se junto ao Sistema para cumprimento de sentença. 

Intime-se o(a) devedor(a) para cumprir a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição 

de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o 

prazo sem o pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de intimação, conforme dados 

constantes da petição inicial e planilha de débito. PARANATINGA, 8 de 

janeiro de 2020. Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001317-03.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE ARAUJO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIDEONI PEREIRA SILVA OAB - MT27376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1001317-03.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.568,74 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário ]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA DO 

CARMO DE ARAUJO ALVES Endereço: CASA, 115, SANTA IZABEL, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Endereço: AC SINOP, 

AVENIDA JULIO CAMPOS, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-970 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e 

respectivo(a) advogado(a) para, querendo, impugnar a contestação do 

prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de Azevedo/MT, 29 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini 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: 1000989-73.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMEM LUCIA ACIOLE DE ANDRADE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RABELO SAO MIGUEL OAB - MT23676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR DJE EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000989-73.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 12.794,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença 

Previdenciário]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA CARMEM LUCIA ACIOLE DE ANDRADE DE OLIVEIRA Endereço: 

Rua México, 709, Casa, Liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA e respectivo(a) Advogado(a) 

para, querendo, impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias, bem 

como acerca da perícia médica, que restou agendada para o dia 

12.02.2020, a partir das 13hs, com o Dr Marcelo Rodrigues Del Papa, na 

sala multidisciplinar deste juízo. Peixoto de Azevedo/MT, 29 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(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: 1000281-23.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSOM LIMA DO NASCIMENTO BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000281-23.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 3.500,00 ESPÉCIE: 

[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88), Correção Monetária de 

Benefício pago com atraso, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, 

Provas]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

EDILSOM LIMA DO NASCIMENTO BRITO Endereço: travessa peixoto, 192, 

aeroporto, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 553, 9o andar, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA e respectivo Advogado(a), para, 

querendo, impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Peixoto 

de Azevedo/MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini Técnico(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 
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“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: 1000972-71.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMAR CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000972-71.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 2.065,61 ESPÉCIE: [Valor 

da Execução / Cálculo / Atualização]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

No me: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Endereço: RUA MINISTRO 

CESAR CALS, 226, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ALDEMAR 

CARLOS DA SILVA Endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CASA, 

BAIRRO CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA e respectivo(a) 

Advogado(a) quanto a certidão do senhor oficial de justiça às fls (ID 

1818667). Peixoto de Azevedo/MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83182 Nr: 1010-37.2017.811.0023

 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): VALDECI PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora para efetuar o pagamento de 1(uma) 

diligência do senhor Oficial de Justiça, no Bairro Industrial, no prazo de 

10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de citação/intimação, com posterior remessa do comprovante 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83182 Nr: 1010-37.2017.811.0023

 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): VALDECI PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a parte autora do despacho a seguir transcrita: Visto. 

Diante da petição de fl. 57/59, DETERMINO: 1. Autorizo a remoção do 

veículo apreendido (fl. 48), conforme requerido à fl. 59. 2. Diante do pedido 

de habilitação de fl. 50, suspendo o processo nos termos do artigo 689 do 

NCPC. Cite-se a requerida Elzanira Ferreira de Amorim, no endereço 

constante à fl. 50, para se pronunciar, no prazo de 5 (cinco) dias.Após, 

venham os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12890 Nr: 1793-54.2002.811.0023

 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: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERDADO PAIXÃO LTDA, JOSE NILDO 

PAIXAO, MARIA ZULEIDE CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ivo Carvalho Duarte - 

OAB:5074/O

 FINALIDADE: intimar a parte executada do despacho a seguir transcrito: 

Diante da manifestação às fls. 219/220, determino: 1. Oficie-se a conta 

única para vinculação dos valores bloqueados às fls. 187/189; 2. 

Expeça-se alvará judicial em favor da parte credora para levantamento da 

quantia bloqueada, conforme petição de fls. 219/220; 3. Remetam-se a 

Contadora Judicial para o cálculo das custas, taxa judiciária e despesas 

processuais;4. Após, intime-se a parte autora, pessoalmente, para se 

manifestar quanto a petição de fls. 222/223, no prazo legal, sob pena de 

extinção do feito pelo pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 99606 Nr: 138-17.2020.811.0023

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BRATTFICHER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARASUOL - OAB:/MT 19904

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO 

EM FLAGRANTE formulada pela defesa de REGINALDO BRATTFICHER DE 

SOUZA, uma vez que presentes os requisitos autorizadores, previstos 

nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo 

Penal.AGUARDE-SE a conclusão do Inquérito Policial e remessa dos autos 

ao Ministério Público para as providências.Com eventual ajuizamento da 

Ação Penal, traslade-se cópia desta decisão.Após, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Intime-se, pessoalmente, o indiciado 

acerca da presente decisão.Intime-se, via DJe, a Defesa.Cientifique-se o 

Ministério Público.Cumpra-se com urgência expedindo o 

necessário.Peixoto de Azevedo/MT, 27 de janeiro de 2020.Evandro Juarez 

Rodrigues,Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99606 Nr: 138-17.2020.811.0023

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BRATTFICHER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARASUOL - OAB:/MT 19904

 FINALIDADE: intimara o advogado de defesa da decisão transcrita em 

resumo: Visto, (...) Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE formulada pela defesa de 

REGINALDO BRATTFICHER DE SOUZA, uma vez que presentes os 

requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos 

do Código de Processo Penal.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 7/2020-CNPar

O Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Marta Cristina Volpato Basílio, matrícula 

4825, Técnica Judiciária, designada Gestora Judiciário, estará afastada de 

suas funções por motivo licença compensatória, no período de 20.01.2020 

a 31.01.2020.

 DESIGNAR o servidor Caio Alves Arantes, matrícula n. 41083, Analista 

Judiciário, para exercer a função de Gestor Judiciário no período de 

20.01.2020 a 31.01.2020.

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

Pontes e Lacerda-Mt, 29 de janeiro de 2020

 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000198-03.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PUHL (AUTOR(A))

MAURO CELSO VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALENCAR CANTAO OAB - MT22743-O (ADVOGADO(A))

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA DESPACHO INICIAL Numero do Processo: 

1000198-03.2020.8.11.0013 Requerente: MAURO CELSO VIEIRA e outros 

Requerido: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. 

Intime-se para recolhimento das custas processuais em dez dias. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002839-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLARENTINO DE SOUZA (AUTOR(A))

LUCIA HELENA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAREMILTON OLIMPIA PEREIRA (REU)

OUTROS RÉUS que no local ocupado indevidamente se encontram (REU)

WESLEY PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002839-95.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

LUIZ CLARENTINO DE SOUZA, LUCIA HELENA ALVES DE SOUZA REU: 

WESLEY PEREIRA, MAREMILTON OLIMPIA PEREIRA, OUTROS RÉUS QUE 

NO LOCAL OCUPADO INDEVIDAMENTE SE ENCONTRAM Vistos. Trata-se 

de Ação de Reintegração de posse intentada por LUIZ CLARENTINO DA 

SILVA e LUCIA HELENA ALVES DE SOUZA em face de WESLEY PEREIRA, 

MAREMILTON OLIMPIA PEREIRA e OUTROS RÉUS que no local ocupado 

indevidamente se encontram, todos qualificados nos autos. Narram em 

síntese que venderam ao 1º Requerido (Wesley Pereira) mediante contrato 

verbal de promessa de compra e venda em março de 2014 o imóvel 

localizado no Lote n.° 04, da Quadra 22, do "Parque Santa Cruz", em 

Pontes de Lacerda/MT (Matrícula 13.795 - Livro n.° 02 - Registro do 

Cartório do 1 o Ofício da Comarca de Pontes de Lacerda), pelo valor de R$ 

140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais) a título de entrada e R$ 100.000,00 (cem mil reais) que deveria ter 

sido quitado no prazo de 6 (seis) meses. Narram ainda que o Requerido 

pagou apenas a entrada do bem, ingressando em sua posse e vencido o 

prazo de 6 (seis) meses em setembro de 2014, até a presente data não 

fora quitado o remanescente de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Requereu 

o deferimento da liminar para reintegração na posse do bem. É o relatório. 

Decido. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. Para a antecipação total ou 

parcial dos efeitos da tutela fundamentada em urgência é imprescindível 

que se façam presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo 

que poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O juízo de probabilidade 

não decorre da aparência do direito por indução, mas da percepção de 

dados concretos traduzidos no processo judicial. A aquisição do 

conhecimento é necessária para possibilitar a argumentação judicial, não 

com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do 

caso concreto, que é necessária para possibilitar a argumentação judicial, 

não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de 

certeza do caso concreto. Partindo desse preceito entendo que não se 

fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para a 

antecipação de tutela pedida. Nesse aspecto, registro que os documentos 

acostados ao processo, bem como diante da atual fase processual que se 

encontra, fica evidenciado que não há o que se falar em urgência no 

deferimento da presente medida. Tem-se que, conforme descrito na peça 

inicial, os autores celebraram contrato verbal junto aos requeridos para 

venda do imóvel descrito na inicial, sendo que o inadimplemento se deu em 

setembro/2014, de modo que o decurso de mais de cinco anos do ato 

ilícito perpetrado, em tese, denota evidentemente que não há o que se 

falar em urgência, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de direito àquele 

que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, mas da 

percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o que 

diante dos fatos alegados até então, não resta caracterizado. Ainda por 

se tratar de posse velha, afasta a aplicação do art. 558, ‘caput’, do CPC. 

Verifica-se que por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo não se apresenta que o indeferimento da medida poderá causar 

danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela 

mediata pretendida, vez que a situação de fato do requerido, quanto ao 

imóvel, perdura-se por vários anos, não havendo anteriormente 

insurgências quanto à titularidade do objeto da lide. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida não encontra respaldo legal. Posto 

isso, INDEFIRO a o pedido liminar ante a ausência dos requisitos legais. 

CITEM-SE as partes para comparecerem à audiência de 

conciliação/mediação, para a possibilidade de autocomposição da lide, nos 

termos do art.334, caput, do CPC, designada para a data de 21 de 

fevereiro de 2020, às 12h30min, no Núcleo de Conciliação/Mediação desta 

Comarca. Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor 
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e/ou dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC. As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados ou Defensor Público. Intimem-se a parte autora por seu 

advogado constituído, ou, se assistida, pela Defensoria Pública. O(s) 

requerido(s), pessoalmente, por este mandado. Citem-se ainda por edital 

com prazo de vinte dias eventuais terceiros interessados. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000207-18.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. L. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. E. V. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000207-18.2019.8.11.0039 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: MARCELA DE LIMA 

NASCIMENTO PARTE RÉ: REQUERIDO: ROSANGELA FRANÇA ELIAS 

VIEIRA Certifico para os fins de direito que, a requerida não contestou a 

presente ação, embora devidamente citada conforme consta certidão de 

ID 25732343, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com amparo no 

provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar. Pontes e 

Lacerda, 29/01/2020. 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.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000565-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CHICAROLLI MONTEIRO FONSECA (REQUERENTE)

Isabella Catarine Chicarolli Monteiro Fonseca (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO JONAS MONTEIRO DA FONSECA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA OAB - MT11343/B 

(ADVOGADO(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000565-95.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA CHICAROLLI MONTEIRO FONSECA. 

REQUERENTE: ISABELLA CATARINE CHICAROLLI MONTEIRO FONSECA. 

REQUERIDO: HUGO JONAS MONTEIRO DA FONSECA. Vistos. A 

determinação proferida em audiência (ID n.º 21018049) foi cristalina ao 

determinar a avaliação dos imóveis descritos na exordial. Por tal razão, 

verifico que o mandado de avaliação de ID n.º 21050640 foi corretamente 

expedido. Nesta vertente, não merece deferimento os pedidos do 

requerido de ID n.º 25274211, de modo que os imóveis por ele citados não 

se encontram elencados na inicial. CERTIFIQUE-SE se as determinações 

de ID n.º 21018049 foram cumpridas, especialmente no que toca à 

regularização processual da autora Isabella Catarine Chicarolli Monteiro 

Fonseca. INTIMEM-SE via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004166-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE ARAUJO BELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004166-75.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MAURO 

DE ARAUJO BELO PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 

28265634 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 29/01/2020. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004166-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE ARAUJO BELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004166-75.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MAURO 

DE ARAUJO BELO PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 

28265634 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 29/01/2020. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003427-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BATISTA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003427-05.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JORGE LUIZ 

BATISTA SILVEIRA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 

28406270 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 29/01/2020. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004377-14.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DARIA LAIDE CHORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DUARTE VIDAL OAB - MT27036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004377-14.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: DARIA LAIDE CHORE PARTE 

RÉ: REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 28073961 

apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 29/01/2020. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000843-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000843-96.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: MONITÓRIA 

(40) PARTE AUTORA: AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT PARTE RÉ: REU: RICARDO COSME SILVA DOS 

SANTOS Certifico para os fins de direito que, o requerido devidamente 

citado, conforme consta juntada de ID 26118047, até a presente data não 

se manifestou, decorrendo o prazo para efetuar a opor embargos à 

monitória. Assim, com amparo ao provimento 56/2007-CGJ, abro vista a 

parte autora para manifestação. Pontes e Lacerda, 29/01/2020. 

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-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000756-09.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA AFONSO BRITTO (REU)

VALDIRENE AFONSO DO AMARAL (REU)

EDSON AFONSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000756-09.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA CÍVEL (65) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO PARTE RÉ: REU: VERA LUCIA AFONSO 

BRITTO, VALDIRENE AFONSO DO AMARAL, EDSON AFONSO Nos termos 

da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

autos para intimação dos requeridos Vera Lucia Afonso Britto e Edson 

Afonso, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informem o atual paradeiro da requerida Valdirene Afonso do Amaral, 

no prazo de 10 (dez) dias, a fim de permitir sua citação pessoal. Pontes e 

Lacerda, 29/01/2020. 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.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001057-53.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DILCIANE MENDES SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JULIO VARGAS (ALCUNHA PESCOÇO) (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001057-53.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: DILCIANE MENDES SOUZA EXECUTADO: CARLOS JULIO 

VARGAS (ALCUNHA PESCOÇO) Vistos. DEFIRO o pedido de inserção de 

circulação do veículo via sistema Renajud, para o fim de determinar a 

inserção de restrição quanto à transferência do veículo descrito como 

JTA/SUZUKI EN125 YES, placa KAL3185. Nesse sentido, segue a seguinte 

ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. 

RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA SEVERA. RESTRIÇÃO 

DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A existência de alienação 

fiduciária sobre o bem não impede a inclusão de restrições sobre os 

automóveis, já que inexiste óbice à penhora sobre os direitos de bens 

gravados com a alienação fiduciária, apesar do bem não integrar o 

patrimônio do agravante/executado. 2. Impor ao agravante a ordem 

restritiva de circulação é medida severa que não garante a satisfação do 

crédito exequente e, ainda, causa evidente prejuízo ao 

agravante/executado. 3. A medida que se impõe é a inclusão da restrição 

de transferência, meio eficaz à tutela do direito de crédito, uma vez que 

impede ao executado de alienar e/ou transferir os bens findo o contrato de 

alienação fiduciária. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em 

parte. (TJ-DF 20160020468524 0049496-70.2016.8.07.0000, Relator: 

GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2017, 7ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/03/2017 . Pág.: 849-861) No 

mais, DETERMINO a inserção do nome do executado junto ao sistema 

Serasajud. Por fim, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova a realização dos atos processuais que entender 

cabíveis à satisfação de seu crédito. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. 

Pontes e Lacerda, 29 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000334-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER CORON OTTES (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000334-34.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT REU: CLEBER 

CORON OTTES Vistos. INDEFIRO o pedido de Id. 26091353, uma vez que 

se trata de providência anteriormente adotada por este juízo, conforme 

decisão de Id. 23572152. Em sendo assim, CUMPRA-SE integralmente a 

decisão de Id. 23572152, promovendo-se a citação editalícia. INTIME-SE 

via Dje. Pontes e Lacerda, 29 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002363-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSA CRISTINA CARDOSO RAMOS (REU)

Magistrado(s):
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CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002363-57.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REU: WILSA 

CRISTINA CARDOSO RAMOS Vistos. Primeiramente, REMETAM-SE os 

autos ao Cartório Distribuidor para que seja procedida a regularização dos 

registros e da autuação do feito, fazendo-se constar que presente feito 

passou a tramitar como cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte 

executada, por meio de carta postal a ser endereça à Rua Luiz Azambuja, 

nº. 717, Centro, Pontes e Lacerda/MT, a CUMPRIR a sentença, acrescida 

de custas processuais, se houver, no prazo de 15 dias, consignando, 

desde já, que não ocorrendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, 

o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, do 

NCPC). Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

proceda-se à liberação à parte credora mediante ALVARÁ. Transcorrido o 

prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que a parte 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO(art. 525, do NCPC). Havendo ou 

não impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE o 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, à conclusão. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 29 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001209-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PETULLA CLRCK RODRIGUES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001209-38.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

PETULLA CLRCK RODRIGUES OLIVEIRA REU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para 

que seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que presente feito passou a tramitar como 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte executada, por meio de seu 

advogado, a CUMPRIR o acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, no prazo de 15 dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor 

da execução (art. 523 e seu § 1º, do NCPC). Efetuado o pagamento e não 

havendo impugnação pelo devedor, proceda-se à liberação à parte 

credora mediante ALVARÁ. Transcorrido o prazo sem pagamento, 

inicia-se o prazo de 15 dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO(art. 525, do NCPC). Havendo ou não 

impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE o exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, à conclusão. Às providências. 

Pontes e Lacerda, 29 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43878 Nr: 486-85.2008.811.0013

 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: Gilmares de Jesus Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 486-85.2008.811.0013

Cód. nº. 43878

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por GILMARES DE 

JESUS OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Compulsando os autos, verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado às fls. 169/171vº.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará, conforme valores de fls. 170/171vº, com 

observância na Resolução 11/2014-TP.

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.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99476 Nr: 1845-26.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: ROSALINA MARIA DE PAULA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143341 Nr: 4972-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: ALAIR ROSA

 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:

 Certifico que os alvarás eletrônicos relativos aos presentes autos foram 

expedidos, podendo ser consultados através do sítio eletrônico do Banco 

do Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114794 Nr: 1837-15.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Oliveira Assis, Luiz Fábio Soares e Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drilling do Brasil LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:108762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Ximenses Queiroga 

- OAB:157.322/MG, IBSEN GUEDES DA CUNHA JUNIOR - OAB:140106 , 

João Luis Naves Kalil - OAB:167.910/MG, Marcela Bernades Leão - 

OAB:168.103/MG., Matheus Menezes Rocha - OAB:129.328, Ricardo 
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Victor Gazzi Salum - OAB:89.835/MG, Sílvia Ferreira Persechini 

Mattos - OAB:98.575/MG

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149925 Nr: 7898-52.2017.811.0013

 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: FLAUBERTI LUIZ MASCHIO, Luiza Lopes do Nascimento, 

MARIA JULIA NASCIMENTO MASCHIO, FRANCIELA LUIZA MASCHIO, 

LARISSA MASCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oripes José Maschio, SHIRLEY APARECIDA DE 

FATIMA GASPAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação da Fazenda Pública de fls. 167/176 (ref. 

89), intimo o inventariante para requerer o que entender cabível, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63121 Nr: 3463-45.2011.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 Certifico que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 148/152 

(ref. 56), intimo a parte executada, a fim de que apresente suas 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157646 Nr: 11674-60.2017.811.0013

 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: Auro Camara Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000334-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER CORON OTTES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 

(VINTE)Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1000334-34.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 35.449,87 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT Endereço: Av. 

Castelo Branco,, 194, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

POLO PASSIVO: Nome: CLEBER CORON OTTES Endereço: Rua Vera 

Lucia, 1168, Centro, PONTES E LACERDA - MT - CEP: FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida 

pela parte autora consistente no valor de R$ 35.449,87 e dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No 

mesmo prazo, poderá o requerido(a) interpor embargos, que se 

processarão nos mesmos autos, independentemente de penhora, e 

suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:O Requerido, como titular da 

conta corrente nº. 32048-0, junto a UA - Vale de São Domingos da 

Requerente (doc. – Termo de Adesão aos Produtos e Serviços / Contrato 

de Emissão e utilização do Cartão SICREDI) obrigou-se a manter fundos 

disponíveis para acolher depósitos, retiradas e débitos. Entretanto, a conta 

corrente sofreu inúmeras retiradas e débitos acolhidos pelo Requerente, 

sem a existência de fundos suficientes, gerando um saldo descoberto no 

montante de R$ 32.817,31 (trinta e dois mil oitocentos e dezessete reais e 

trinta e um centavos),atualizado até 31/01/2019, conforme comprovam os 

extratos da conta corrente e demonstrativos de cálculos anexos. Ainda, 

deixaram os Requeridos, também, de honrar com as faturas do cartão de 

crédito, cujo débito perfaz R$ 2.632,56 (dois mil seiscentos e trinta e dois 

reais e cinquenta e seis centavos) atualizado até 31/01/2019, conforme 

comprovam as faturas do cartão de crédito e demonstrativo de cálculo 

anexo. Assim, o Requerido encontra-se em mora pelo valor total de R$ 

35.449,87 (trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta 

e sete centavos), oriundo das operações acima listadas, conforme 

documentos que instruem a presente. Com a uniformização do 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que contratos 

de abertura de crédito (concessão de limite de crédito) não são títulos 

executivos extrajudiciais, tem admitido a jurisprudência pátria como válida 

a propositura de Ação Monitória para a cobrança de saldo devedor de 

conta corrente, in verbis: “Súmula 247/STJ: O contrato de abertura de 

crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, 

constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. DECISÃO: 

Vistos. DEFIRO o pedido de Id. 22117599, para o fim de DETERMINAR a 

realização de busca de endereço da parte requerida junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais (Siel) e Renajud. Na hipótese de localização de 

endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a parte requerida, 

na forma do art. 246, I, do Novo Código de Processo Civil. Cumprida todas 

as determinações supra e não havendo resposta acerca de novos 

endereços da parte executada, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC. Caso decorra o prazo de citação 

por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador 

especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em 

Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” 

Universitário de Pontes e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” 

npjunemat@gmail.com, o qual é representado pelos advogados Luiz Emidio 

Dantas Junior (OAB/MT 7.400) e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 

14325), e a quem serão conferidas todas as prerrogativas atinentes aos 

arts. 185 a 187 do NCPC (conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo 

diploma legislativo). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de setembro de 2019. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito 

o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se 

não realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 

2º, do CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por 

defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) 

patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de 

Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o 

requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público 

(art. 186 do CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o 

polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). 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, FERNANDA MIKAELA SOUZA 
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LEITE GRANGEIRO, digitei. Pontes e Lacerda , 29 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000197-18.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PEREIRA BISPO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI PEREIRA SANTIAGO (REU)

LUIZ OTAVIO SANTIAGO BISPO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000197-18.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

ALEX PEREIRA BISPO BATISTA. RÉU: DANIELI PEREIRA SANTIAGO. RÉU: 

LUIZ OTAVIO SANTIAGO BISPO. Vistos. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL 

DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ALEX 

PEREIRA BISPO BATISTA contra L. O. S. B., representado por sua genitora 

Danieli Pereira Santiago, todos qualificados nos autos. Narra o autor, em 

apertada síntese, que após decisão judicial, ficou obrigando a realizar o 

pagamento de 42% do salário mínimo para a sua prole. Asseverou que a 

situação de fato modificou-se, na medida em que possui outra filha de 

outro relacionamento, o que prejudica o cumprimento da obrigação 

anteriormente contraída e, em razão disso, pugnou pela concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela com o escopo de reduzir a verba 

alimentar outrora pactuada para 19% do salário mínimo vigente. Juntou 

documentos. E os autos vieram conclusos. É a suma do necessário, 

decido. De proêmio, impende por em relevo que, para a alteração da verba 

alimentícia anteriormente fixada, torna-se imprescindível que seja 

comprovada a modificação da capacidade financeira do alimentante, uma 

vez que deve ser observado o binômio necessidade e capacidade, caso 

contrário não há que se falar em alteração dos alimentos. Pois bem. Nessa 

vereda, a concessão da tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada demanda a presença dos requisitos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, invariavelmente, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano. Na hipótese dos autos, o autor não juntou documento que 

demonstra a modificação em sua capacidade financeira. Neste viés, 

afastada está a probabilidade do direito alegado, porquanto não há 

comprovação da impossibilidade de cumprir com a obrigação 

anteriormente assumida, ainda que de outro modo. Neste sentido, o 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA 

MENOR. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. A alegação de 

desemprego não libera o pai de pagar alimentos ao filho menor, além de 

não autorizar que a verba alimentar seja reduzida a patamar ínfimo. Para 

que a pensão alimentar seja minorada é imprescindível prova significativa 

de mudança nas possibilidades do alimentante. Inteligência do art. 1.699, 

CC. Apelação Cível desprovida. (Apelação Cível nº 70048423230, Sétima 

Câmara Cível, TJRS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, julgado em 27/06/2012 - 

grifei)”. Diante do exposto, INDEFIRO os efeitos da tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada. Por outro lado, DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, caput, do NCPC. 

PROCESSEM-SE os autos em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do NCPC. Do mais, antes de prosseguir na atividade deste Juízo, 

deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no 

sentido de implementar e desenvolver mecanismos de solução de 

controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito como 

mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução 

dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste 

sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, 

primordialmente, a conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, 

tratando-se de matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de 

Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam 

remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para 

que seja realizada a tentativa de conciliação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 20 de março de 2020, às 14h00min. INTIMEM-SE as 

partes para que compareçam à audiência de conciliação. Na hipótese da 

sessão restar frutífera, COLHA-SE a manifestação do Ministério Público, 

por meio de remessa dos autos e, na sequência, à conclusão. Para tanto, 

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à 

sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à 

Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. Após, VISTA 

ao Ministério Público. Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 29 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000211-02.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000211-02.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: FRANCIELI DA SILVA FERREIRA. REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. 

CITE-SE o réu para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 335, inciso III, do Código de Processo Civil, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344 do NCPC. Após, com a juntada da resposta da autarquia, 

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono constituído nos autos, 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada, na forma do art. 355 do NCPC. A tutela de urgência de 

natureza antecipada tem os seus fundamentos descritos no artigo 300 do 

NCPC, nestes termos: “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”. Por sua vez, o jurista 

Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de 

natureza antecipada, diz que: “A concessão da tutela provisória é 

fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência 

do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É 

consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na 

concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os 

elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas 
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na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de 

Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 

660]”. Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, 

também, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, sem 

um dos quais impedem a concessão da tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada almejada, em torno dos quais deve circunscrever-se 

a cognição. Com efeito, a probabilidade do direito alegado não se encontra 

presente. Isto porque, entretanto, há casos, como é o dos presentes 

autos, que exige discussão por meio de ampla produção de prova, uma 

vez que não é possível concluir, de plano e em sede de cognição sumária, 

pelo preenchimento de todos os requisitos necessários à obtenção do 

benefício previdenciário pleiteado. Destarte, o benefício ora pleiteado 

somente poderá ser concedido após a instrução probatória e análise dos 

requisitos necessários, não sendo possível que se reconheça e se 

aplique os seus efeitos nesta fase processual, uma vez que não há 

comprovação imediata e de plano da probabilidade do direito alegado. Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 29 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001584-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNEY LEANDRO FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEDIR CHAVES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001584-39.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: WAGNEY LEANDRO FELICIANO REQUERIDO: ELEDIR 

CHAVES NASCIMENTO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO c/c 

PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS ajuizada por W. L. F. e L. G. N., ambos 

devidamente qualificados nos autos, contra E. C. N., também qualificada. 

Juntou à inicial os documentos de Id. 14463361 - Pág. 1 a Id. 14463519 - 

Pág. 1. Em decisão encartada em Id. 14540644, fixou-se o valor dos 

alimentos provisórios, concedeu-se os benefícios da assistência judiciária 

gratuita em favor dos autores e se designou audiência de conciliação. 

Ante a ausência da requerida, a audiência de conciliação mostrou-se 

infrutífera (Id. 15935800). Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação em Id. 26374184, alegando, preliminarmente, a incompetência 

do juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, e 

impugnando a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

em prol dos autores. No mais, rebateu a matéria que constitui o mérito da 

causa. Acostou à peça defensiva os documentos de Id. 26374187 - Pág. 1 

a Id. 26374546 - Pág. 2. Na sequência, os autores apresentaram réplica à 

contestação em Id. 28106589 Por fim, o Ministério Público manifestou-se 

em Id. 28400027. É a suma do necessário. Da alegação de incompetência. 

Afirma a requerida, que o juízo competência para o processamento e 

julgamento da presente demanda judicial é o de qualquer das unidades 

judiciárias da Comarca de Cuiabá com competência para a apreciação de 

causa judicial envolvendo Direito de Família, uma vez que a menor titular do 

direito a alimentos vindicado por meio da presente demanda judicial, reside 

na Capital mato-grossense. Ocorre que por meio da leitura das peças 

processuais e elementos de prova encartados nos autos, conclui-se que 

a alteração do domicílio da menor ocorreu após o ajuizamento da presente 

ação judicial, sendo, portanto, irrelevantes as alterações fáticas havidas 

após aquele momento. A corroborar tal entendimento, cita-se a narrativa 

contida no boletim de ocorrência anexado ao andamento processual de Id. 

26374543 - Pág. 6, onde a requerida informa que exerce a guarda da 

infante desde 15 de setembro de 2018, enquanto que a presente demanda 

judicial foi ajuizada em 31 de julho do mesmo ano. Portanto, deve-se 

preservar a competência da unidade jurisdicional do local da propositura 

da ação. Nesse sentido, trago à baila a ementa do seguinte julgado: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ. 

Inadequada a declinação de ofício da competência relativa, pois a 

mudança de endereço, com troca de cidade, não afeta a competência 

territorial. Inexistência de interesse de menor a justificar a declinação de 

ofício. Precedentes. JULGADO PROCEDENTE. EM MONOCRÁTICA. 

(Conflito de Competência Nº 70081671471, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 31/05/2019). (TJ-RS - 

CC: 70081671471 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 

31/05/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 06/06/2019) Diante destes argumentos, AFASTO a alegação de 

incompetência. Da impugnação à concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Da análise dos documentos que instruem a 

contestação, verifica-se que do autor W. L. F. aufere rendimentos 

mensais de R$ 4.100,43 (quatro mil e cem reais e quarenta e três 

centavos) – vide Id. 26374190 - Pág. 6. Para fins ilustrativos, a presunção 

de hipossuficiência para que uma pessoa seja assistida pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, é aferida através da análise de seus 

rendimentos mensais; caso os ganhos alcancem três salários mínimos 

mensais, a pessoa não é considerada hipossuficiente para ser assistida 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, “ex vi” do art. 1º, 

“caput”, da Resolução 90/2017-CSDP. Deste modo, como autor W. L. F. 

aufere sozinho valores que ultrapassam os três salários mínimos, 

utilizando-se os mesmos critérios para a avaliação da hipossuficiência 

adotados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, é certo que 

o requerente não faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Isto posto, REVOGO os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 99, §2º, do NCPC. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias (art. 321 do NCPC), trazer 

aos autos o comprovante de pagamento das custas e taxas judiciárias, 

devidamente vinculadas ao presente processo, sob pena de extinção do 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC. 

Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, PROMOVA-SE à 

conclusão. INTIMEM-SE os autores, via Dje. INTIME-SE a requerida, por 

meio da remessa dos autos à Defensoria Pública de Pontes e Lacerda. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000982-14.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ORIPEDES FERRARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000982-14.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ORIPEDES FERRARI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. ORIPEDES FERRARI, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a 

presente AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA E 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, alegando possuir doença que o incapacita total e 

permanentemente para o desenvolvimento das atividades laborais. 

Carreou à inicial os documentos de Id. 19116782 - Pág. 1 a Id. 19117746 - 

Pág. 1. Em decisão encartada em Id. 19136424, concedeu-se a tutela 

provisória de urgência vindicada na exordial, para o fim de determinar que 

a autarquia requerida reestabelecesse o pagamento do auxílio-doença e 

se determinou a realização de perícia médica. Embora devidamente citado, 

o réu não apresentou contestação (Id. 20681443). O autor foi submetido à 

perícia médica, tendo sido o respectivo laudo juntado em Id. 25702684. O 

autor apresentou manifestação sobre o laudo em Id. 25851550 e o réu, a 

despeito de ter sido devidamente intimado, não ofertou suas alegações 

finais (“vide” certidão de Id. 28411672). Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, faz-se 

necessária breve digressão sobre o benefício previdenciário nominado 

como “auxílio-doença”: ele é pago em decorrência de incapacidade 

temporária, devendo ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo 

máximo de vigência; é renovável a cada oportunidade em que o segurado 

dele necessite, de modo que representa a efetivação do princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana. O benefício deve cessar 
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quando houver a recuperação da capacidade para o trabalho, salvo 

quando o segurado for insuscetível de recuperação para a atividade 

habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de reabilitação 

profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade que lhe 

garanta a subsistência, ou sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetido o segurado, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria. No laudo pericial de Id. 25702684, 

deixou-se consignado nas respostas aos quesitos endereçados ao perito 

que o autor padece de incapacidade total e temporária para as atividades 

laborais. Nesse aspecto, embora o laudo pericial não tenha o condão de 

vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de forte valor probante, 

à conta do Poder Judiciário maior grau de imparcialidade de que se 

reveste, conforme já mencionado anteriormente. A este respeito, e no 

concernente às situações de incapacidade daqueles que se encontram 

em situação assemelhada à do autor, em consonância com o resultado de 

perícia judicial, confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME COMPLEMENTAR. 

DESNECESSIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE 

TOTAL E TEMPORÁRIA. SEGURADO SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. 

VALOR DO BENEFÍCIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. CONSECTÁRIOS. 1. Não 

ocorre cerceamento de defesa se o autor não logra obter a realização de 

exame complementar, mas o laudo atesta com clareza a existência de 

incapacidade, embora parcial. 2. Os benefícios de auxílio doença e 

aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da 

convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de 

segurado, o segundo ao cumprimento do período de carência, quando for 

o caso, e o terceiro expresso na incapacidade total e temporária (auxílio 

doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para o 

trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 3. O laudo 

pericial é claro e convincente quanto à existência de incapacidade para a 

atividade habitual do segurado, de forma que foram atendidos os 

requisitos para a concessão do auxílio-doença, que deve ser 

restabelecido desde a data da cessação indevida. 4. Não é devida a 

aposentadoria por invalidez ao segurado que for considerado suscetível 

de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. 5. O valor do 

benefício deve ser estabelecido pelo INSS, a exemplo do anteriormente 

percebido pelo autor, observando-se o critério legal, nos termos dos arts. 

29 e 61 da Lei 8213/91. Não há a necessidade de comprovação dos 

salários de contribuição, uma vez que estes já estão registrados no CNIS - 

Cadastro Nacional de Informações Sociais. 6. Aplica-se a Lei 11.960/2009 

às parcelas em atraso a partir da sua edição no que tange aos juros de 

mora, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos 

na Justiça Federal. Em relação à correção monetária, deve ser aplicado o 

INPC por se tratar de matéria previdenciária, em face do art. 41-A da Lei 

8.213/91 e da ADI 4.357/DF, que declarou a inconstitucionalidade parcial 

da Lei 11.960/2009. 7. A fixação da verba honorária em valor fixo nominal 

nem sempre atende ao comando do art. 20 do CPC, ou remunera 

adequadamente os serviços do profissional, devendo, neste caso, ser 

fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada 

a limitação da base de cálculo recomendada pela Súmula 111 do STJ. 8. 

Apelação parcialmente provida. Remessa oficial a que se dá parcial 

provimento. (TRF1, AC 0004620-02.2006.4.01.3809/MG, Rel. JUIZ 

FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 p.4822 de 05/02/2016) Além 

do mais, a questão relativa à condição de segurado do autor encontra-se 

superada uma vez que a própria autarquia já havia concedido 

administrativamente o benefício pleiteado, o qual cessou apenas em 

decorrência da suposta recuperação dele para o desempenho de 

atividades laborais (“vide” Id. 19116760). Trocando em miúdos, o fato de o 

réu conceder administrativamente o benefício pressupõe o atendimento, 

por parte do cidadão, “in casu”, o autor, dos requisitos necessários ao 

seu deferimento, quais sejam, condição de segurado, tempo de carência e 

incapacidade para o trabalho. A cessação administrativa do benefício, 

pelo que emerge dos autos, apenas decorreu da suposta recuperação do 

segurado, fato que foi afastado por força da perícia judicial realizada nos 

autos. Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na inicial, o fazendo com resolução do mérito e na forma do art. 

487, I, do NCPC, para o fim de CONFIRMAR a decisão que concedeu a 

tutela provisória de urgência, devidamente anexada ao Id. 19136424, e 

CONCEDER o benefício de auxílio-doença ao autor ORIPEDES FERRARI, 

devidamente qualificado nos autos, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data 

do indeferimento administrativo do benefício (19 de junho de 2018, Id. 

19117749) e enquanto perdurar a incapacidade, devendo ser o autor 

submetido a nova perícia médica realizada em sede administrativa, sob 

regular processo administrativo, ou judicial, que o considere irrecuperável 

(quando o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por 

invalidez) ou habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe 

garanta subsistência. O pagamento retroativo deve ser feito com 

atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, 

na forma que dispõe o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. INDEFIRO, no 

entanto, o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez, uma vez que a incapacidade do autor, aferida 

pericialmente, detém natureza total e temporária (“vide” laudo de Id. 

25702684). Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, 

do NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE por meio de 

requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários 

periciais fixados em Id. 19136424 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos 

moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região. Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia 

ré, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, uma vez que o 

presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC, não sendo necessária a remessa 

dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: (i) nome do segurado: ORIPEDES FERRARI; (ii) 

benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA; (iii) renda mensal atual: 91% 

(NOVENTA E UM POR CENTO) DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO; (iv) data de 

início do benefício (DIB): 19 de junho de 2018; (v) renda mensal inicial 

(RMI): A SER CALCULADA PELO INSS; (vi) data do início do pagamento: 

NÃO SE APLICA. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 29 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002362-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE KAISER WOLFART OAB - SC30905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALLERINI & SILVA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):
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CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002362-09.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

BRUNA CRISTINA DO AMARAL REU: BALLERINI & SILVA LTDA - ME 

Vistos. BRUNA CRISTINA DO AMARAL, devidamente qualificada e 

representada, ajuizou a presente AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de 

BALLERINI & SILVA LTDA - ME, também qualificada. O feito tramitou 

regularmente e, em Id. 26067738, 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. 26067738, 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 igualitariamente ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC, ressalvados 

os recolhimentos adredemente efetuados. DEIXO de condenar as partes 

ao pagamento de honorários, observando-se o teor do acordo celebrado. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-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, 29 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001293-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID SCHOCK ZIRR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAKLES BORGES TAQUARY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001293-39.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: INGRID SCHOCK ZIRR EXECUTADO: JAKLES BORGES 

TAQUARY Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por INGRID 

SCHOCK ZIRR contra JAKLES BORGES TAQUARY. Extrai-se da narrativa 

fática arvorada na exordial que a parte autora é credora da parte 

requerida no valor de R$ 55.018,03 (cinquenta e cinco mil, dezoito reais e 

três centavos), em razão do inadimplemento de obrigação representada 

pelo documento acostado ao Id. 14091694. Em razão do presente fato e, 

diante da impossibilidade de resolução consensual do conflito, a parte 

autora requereu a condenação da parte requerida ao pagamento do 

crédito principal, acrescido de juros e correção monetária, além de custas 

e taxas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência. Juntou 

documentos (Ids. 14091458 - Pág. 7 a 14091694 - Pág. 3). Citada, a parte 

requerida deixou o prazo decorrer “in albis” o prazo para apresentar 

defesa (Id. 27277916). E os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. A pretensão formulada pela parte autora comporta 

julgamento conforme o estado do processo, pois a parte requerida é revel, 

o que coaduna “in totum” com o dispositivo legal expresso no art. 355, 

inciso II, do NCPC, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte requerente (art. 344 do NCPC). Ademais disso, as 

alegações vertidas pela parte autora apresentam verossimilhança quando 

confrontadas com os documentos acostados aos autos Assim, verificada 

a ausência de manifestação defensiva por parte da parte ré, a pretensão 

inicial deve ser acolhida para que a parte autora, julgando-se procedente o 

pedido inicial para obtenha um título executivo judicial para a satisfação de 

seu direito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC, para o fim de 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 55.018,03 (cinquenta e 

cinco mil, dezoito reais e três centavos), corrigido monetariamente pelo 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação para a 

presente ação. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e 

taxas processuais, e honorários advocatícios que fixo no patamar de 10% 

(dez por cento) do valor 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. INTIME-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, 29 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 198661 Nr: 7481-31.2019.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos, etc.

Trata-se de PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS, com fundamento na Lei nº 

11.340/2006, as quais foram deferidas por este juízo.

Remetidos os autos ao centro de mediação desta comarca, as partes 

celebraram acordo quanto a dissolução da união estável havida e partilha 

dos bens amealhados no decorrer da convivência. Registraram não haver 

nascido filhos da união.

Constou do termo de acordo submetido a homologação, pedido para 

revogação das medidas protetivas anteriormente fixadas nestes autos.

Assim, regulares os termos do acordo, homologo-o para que surta seus 

regulares efeitos.

No que toca às medidas protetivas, revogo-as a teor do pedido externado 

pela então requerente, visto que já não subsistem as razões que as 

determinaram.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil c/c Art. 13 da Lei 11.340/06, HOMOLOGO O ACORDO 

CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REVOGA AS PROTETIVAS 

ANTERIORMENTE DETERMINADAS E JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, 

com resolução de mérito.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Expeça-se o necessário para cobrança.

Intimem-se as partes, pessoalmente ou por edital, conforme o caso.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas 

de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206946 Nr: 11770-07.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhony Brendo Freitas Nunes da Silva, Luciano 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705, Suzana Siqueira Leão - OAB:24127/O

 Nos termos da Legislação Vigente e do Prov. 52/CGJ/MT, abro vistas a 

Advogada Suzana Siqueira Leão OAB 24127/0, para apresentar Defesa 

Prévia

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87588 Nr: 5289-38.2013.811.0013

 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): Robério Souza da Silva, José Augusto de 
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Oliveira Silva, Zulmar Rodrigues dos Santos, Elaine Cristina Corrêa de 

Souza, Roberto Souza da Silva, Marcos Alessandro Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Etelmínio de Arruda Salomé Neto - 

OAB:9869, Jose Aécio Pires Salomé - OAB:3.111/TO, KELCIO JÚNIO 

GARCIA - OAB:8169, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

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

devidamente INTIMADA as partes requeridas, para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$ 2.812,28 (dois mil e oitocentos e doze reais e vinte e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 2025/2078. Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 2.668,74 (dois mil e 

seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 143,54 (cento e quarenta e três reais 

e cinquenta e quatro centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e taxas finais” e 

selecionar a opção que aparece, inserir o número único do processo e 

clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos com o CPF do 

pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa 

Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. Será gerado um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia 

e o comprovante de pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes 

e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 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.

Citados, os denunciados apresentaram resposta à acusação, nos moldes 

do art. 396-A do CPP.

Inexistindo hipótese de absolvição sumária, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10 de março de 2020, às 14h00.

REQUISITEM-SE OS RÉUS.

Intimem-se vítimas, testemunhas, Ministério Público e a Defesa Constituída.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

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.

No mais, considerando que até a presente data o acusado Sérgio Portilho 

da Conceição não foi localizado para citação e, diante das informações de 

sua possível morte, DETERMINO o desmembramento do feito em relação ao 

acusado Sérgio, na forma do artigo 80 do Código de Processo Penal, eis 

que o presente feito versa sobre réu preso.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 190467 Nr: 3184-78.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francis Leal de Oliveira, David Sentene 

Werk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de DAVID 

SENTENE WERK e JOSÉ FRANCIS LEAL DE OLIVEIRA, pela prática em 

tese, do crime descrito no art. 180 do Código Penal.

O denunciado DAVID SENTENE WERK não foi citado até a presente data.

Assim, DETERMINO o desmembramento do feito em relação a DAVID 

SENTENE WERK, após o que, nos autos a serem formados, deverá ser 

citado por edital com prazo de 30 dias, pois se encontra em local incerto e 

não sabido.

Prosseguindo o presente feito em relação ao réu JOSÉ FRANCIS LEAL DE 

OLIVEIRA, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O 

DIA 10 DE JUNHO DE 2020, ÀS 17H.

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.

 Intime-se o acusado.

Intimem-se a vítima, as testemunhas, o Ministério Público e a Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca, com prazo de 45 dias para cumprimento.

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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-47.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA COSTA SALOMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000208-47.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:EDNA DA COSTA 

SALOMAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEANE MARA MORAES 

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 1 Data: 

10/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 28 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: 1001784-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL PINTO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001784-12.2019.8.11.0013. REQUERENTE: LOURIVAL PINTO ROSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Vista ao exequente para 

dizer se a quantia depositada corresponde ao total do seu crédito, prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

PONTES E LACERDA, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000075-44.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000075-44.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: INEZ DA CONCEICAO 

EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para indicar bens para penhora, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção. PONTES E LACERDA, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004349-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

KATYANE RODRIGUES MARTINS (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso DETRAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1004349-46.2019.8.11.0013. REQUERENTE: GILSON GOMES DE OLIVEIRA 

TESTEMUNHA: KATYANE RODRIGUES MARTINS REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO DETRAN 

Vistos, etc. Designo audiência para o dia 03/03/2020, às 13h00min. 

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. PONTES E LACERDA, 29 de janeiro de 2020. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000623-35.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENALDO PAULA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. C. COLCH?ES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE FANELLI TAKATA OAB - PR77654 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000623-35.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: ROZENALDO PAULA DA 

COSTA EXECUTADO: J. A. C. COLCH?ES LTDA - ME Vistos, etc. 

Expeça-se alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia 

penhorada nos autos, que deverá ser descontada do débito. Expeça-se 

certidão na forma do art. 517 do CPC, entregando-se ao exequente. 

PONTES E LACERDA, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-90.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT7474-O (ADVOGADO(A))

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010055-90.2016.8.11.0013. REQUERENTE: FRANCIELE REIS DA SILVA 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para dizer, em cinco dias, se pretende a adjudicação dos 

bens penhorados, ou sua alienação em hasta, sob pena de extinção pelo 

abandono da causa. PONTES E LACERDA, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010882-04.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA ANTONIA DE OLIVEIRA DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA RONDÔNIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010882-04.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: NILVA ANTONIA DE OLIVEIRA 

DE AVILA EXECUTADO: ENERGISA RONDÔNIA-DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A Vistos, etc. Junto novamente aos autos a tela do bacenjud. 

Intimo a executada sobre a penhora realizada. PONTES E LACERDA, 29 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-17.2020.8.11.0013

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

OLIVIO SOARES DA SILVA OAB - 024.360.526-97 (REPRESENTANTE)

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000210-17.2020.8.11.0013. Autor: OLIVIO SOARES DA SILVA Réu: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 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). Vila Bela da Santíssima Trindade, 29 de 

janeiro de 2020. PONTES E LACERDA, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004451-68.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUISLENE DA SILVA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1004451-68.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JUISLENE DA SILVA MOTA 

REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos, etc. A 

audiência de conciliação é etapa obrigatória do rito do juizado especial. Se 

a parte autora não tem interesse em dela participar, deverá desistir da 

ação e ingressar com a demanda na Vara Cível, seguindo o rito ordinário 

do CPC. Cumpra-se a decisão anterior. PONTES E LACERDA, 29 de janeiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000773-16.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000773-16.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

ALCIDES SILVA RODRIGUES Vistos, etc. 1- Considerando a inércia da 

parte executada quanto à decisão do ID 26267616: a) determino a 

expedição de alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia 

penhorada nos autos; b) condeno a parte executada ao pagamento de 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, na forma do 

art. 774, V e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2- Após a 

expedição do alvará, ao contador para calcular o valor da execução e 

intime-se o exequente para indicar bens para penhora, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção. PONTES E LACERDA, 29 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-31.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA FIRME NERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos patronos da parte autora para, no prazo legal, 

manifestarem-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-39.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JIUSLAINE ZORZAN SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000215-39.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:JIUSLAINE 

ZORZAN SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO BORGES 

COELHO POLO PASSIVO: GOVERNO 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: Migração - 

Pontes e Lacerda Data: 11/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 29 

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: 1004606-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE JESUS SANTOS (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))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 2 de março de 2020, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004612-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICEIA SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (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))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 2 de março de 2020, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-32.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HERIK MAYKON FLORES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 2 de março de 2020, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ELIDIO ARAUJO FERREIRA LIMA (INTERESSADO)

ANGELA GONCALVES PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 2 de março de 2020, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN SILVIO ALVES FONSECA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 27 de janeiro de 2020, às 12h20min.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN SILVIO ALVES FONSECA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 2 de março de 2020, às 

13h40min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA DE ALMEIDA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA OAB - SP355024 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000140-34.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ROSINA DE ALMEIDA PAIVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Defiro à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita. 

Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável à parte recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do 

FONAJE). Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10(dez) dias corridos. Apresentadas as contrarrazões ou 

decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma 

Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010953-40.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE NUNES DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO VENEROSO DAUR OAB - MG102818-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010953-40.2015.8.11.0013. REQUERENTE: CLEONICE NUNES DA MATA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO Vistos, etc. Considerando que o feito 

foi extinto sem resolução de mérito, em razão da complexidade da causa 

para ser julgada pelo Juizado Especial, a consequência lógica-jurídica é 

que a liminar outrora deferida perdeu seus efeitos. Desse modo, visando 

retornar as partes ao status quo ante, determino a expedição de ofício ao 

órgão consignante informando a revogação da liminar e determinando a 

retomada dos descontos outrora suspensos, ressalvada eventual outra 

ordem judicial em sentido contrário emanada do juízo competente. Após, 

ao arquivo, com baixa. Intime-se. PONTES E LACERDA, 29 de janeiro de 

2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002281-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA JULIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE DA SILVA LOPES OAB - SP77713 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002281-60.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JOSE ALVES MARTINS 

REQUERIDO: VALERIA JULIANO Vistos, etc. Considerando que a parte 

executada não cumpriu integralmente a obrigação, revogo a sentença do 

ID 22768764, eis que proferida equivocadamente, e determino o 

prosseguimento da execução. Altere-se a classe para cumprimento de 

sentença. Expeça-se ofício ao INDEA para bloqueio de semoventes que 

porventura estejam registrados em nome da parte executada e, com a 

resposta positiva, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos 

animais quantos bastem à satisfação do crédito remanescente. PONTES E 

LACERDA, 29 de janeiro de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010742-67.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANIZIO MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DOS ANJOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010742-67.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: ANTONIO ANIZIO MORAIS 

EXECUTADO: ANTONIO CARLOS DOS ANJOS Vistos, etc. Embora já tenha 

decidido em sentido diverso, reposiciono-me e: - Determino, com 

fundamento no art. 782, §2º, do Código de Processo Civil e Enunciado 76 

do FONAJE, a inclusão do nome da parte executada em cadastros de 

inadimplentes, devendo a Secretaria cumprir a determinação via sistema 

SERASAJUD ou, na impossibilidade de acesso, via ofício. - Indefiro o 

pedido de protesto da decisão judicial, pois conforme art. 517 do Código 

de Processo Civil não se trata de diligência do juízo, mas sim da parte, na 

forma da lei de protestos, e pode ser realizada administrativamente, 

valendo-se de cópia do título executivo, de certidão de objeto e pé ou da 

certidão prevista no art. 828 do CPC, as quais poderão ser obtidas na 

Secretaria da Vara independentemente de determinação judicial. PONTES 

E LACERDA, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-91.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE LIMA EUGENIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PCG INFO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010042-91.2016.8.11.0013. REQUERENTE: ROSINEIDE LIMA EUGENIA 

REQUERIDO: PCG INFO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA 

LTDA - EPP Vistos, etc. Embora já tenha decidido em sentido contrário, 

revejo meu posicionamento e: - Determino, com fundamento no art. 782, 
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§2º, do Código de Processo Civil e Enunciado 76 do FONAJE, a inclusão 

do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, devendo a 

Secretaria cumprir a determinação via sistema SERASAJUD ou, na 

impossibilidade de acesso, via ofício. - Indefiro o pedido de expedição de 

ofício para protesto da decisão judicial, pois conforme art. 517 do Código 

de Processo Civil não se trata de diligência do juízo, mas sim da parte 

exequente, mediante apresentação de certidão de teor da decisão (art. 

517, §§ 1º e 2º do CPC), a qual pode ser obtida na Secretaria da Vara 

independentemente de determinação judicial. PONTES E LACERDA, 29 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003494-67.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LATICINIOS TRIUNFO LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Numero do 

Processo: 1003494-67.2019.8.11.0013 INTERESSADO: LATICINIOS 

TRIUNFO LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

1- Pretende a parte autora a tutela de urgência para suspender da 

exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, a emissão de 

certidão positiva com efeito suspensivo de negativa de débitos fiscais. 

Conforme art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A 

probabilidade do direito não é um juízo de certeza, mas apenas de 

plausibilidade das alegações, e deve ser analisada sob a ótica das regras 

de experiência comum subministradas pela observação do que 

ordinariamente acontece (art. 375 do Código de Processo Civil). Feitas 

essas considerações, depreende-se dos termos da inicial não haver a 

prescrição entre as datas da constituição dos créditos tributários e o 

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuada 

constituição dos créditos tributários. Ademais, em eventual impugnação, 

poderá a fazenda pública apresentar causa suspensiva da prescrição e, 

conforme preconiza o parágrafo único do art. 487, in verbis: “Ressalvada 

a hipótese do § 1º do art. 332 , a prescrição e a decadência não serão 

reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de 

manifestar-se” Assim, entendo que não há probabilidade do direito da 

parte autora, sendo necessária dilação probatória para averiguar a 

veracidade dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. 2- Conforme a nova ordem processual civil vigente, aplicável 

ao microssistema dos Juizados Especiais, “aquele que de qualquer forma 

participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º 

do Código de Processo Civil), e “todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva” (art. 6º do CPC). Para tanto, “são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II 

- não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que 

são destituídas de fundamento” (art. 77 do CPC). O ordenamento jurídico 

processual brasileiro repudia qualquer ato de litigância de má-fé, e 

“considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 

(...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do 

processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório” (art. 80 do 

CPC). Em razão disso, “responde por perdas e danos aquele que litigar de 

má-fé como autor, réu ou interveniente” (art. 79 do CPC). Para assegurar o 

bom andamento processual, o Código de Processo Civil prevê no art. 139 

que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar 

pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato 

contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente 

protelatórias”. Ocorre que há advogados e partes que atuam de forma 

predatória, ingressando com demandas repetitivas temerárias, sabedores 

de que os fatos narrados na inicial são inverídicos. Tal comportamento 

deve ser sempre reprimido, e por isso, com fundamento no art. 139, III, do 

Código de Processo Civil, advirto a parte autora e seu procurador que, 

caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância de má-fé 

em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja causa de 

pedir não se afigure verdadeira, haverá condenação por litigância de 

má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em razão 

da relevância de sua atuação, não pode participar de fraudes. Tudo sem 

prejuízo da expedição de ofícios à OAB/MT e ao Ministério Público, para 

apuração das responsabilidades disciplinares e penais. 3- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 4- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 

intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 5- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95). 6- Caso 

não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) 

dias após a audiência acima mencionada. 7- Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 29 de janeiro de 2020. Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000006-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUSA ALVES INDUSTRIA DE TIJOLOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000006-41.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: ANTONIO FRANCISCO 

TEIXEIRA EXECUTADO: SOUSA ALVES INDUSTRIA DE TIJOLOS LTDA - ME 

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. PONTES E 

LACERDA, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000835-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY BATISTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (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):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000835-22.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: ROSEMARY BATISTA DOS 

SANTOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Analisando 

os autos, verifico que razão assiste à parte exequente, pois o pagamento 

feito pela parte executada ocorreu em 23/10/2019, ou seja, houve o 

descumprimento do prazo estabelecido para pagamento, devendo incidir 

então a cláusula penal pactuada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 

26968830 e determino a intimação da parte executada para pagamento do 

valor complementar em 15 dias, sob pena de penhora. Indefiro o pedido de 

condenação nas penas de litigância de má-fé, por não vislumbrar o dolo 

dos causídicos, já que há aparente engano justificável. PONTES E 

LACERDA, 29 de janeiro de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010337-02.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE JERONIMO SILVA OAB - MT0016046A (ADVOGADO(A))

VIVIANA DE JESUS HIDALGO OAB - MT0016042A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA TRENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010337-02.2014.8.11.0013. EXEQUENTE: NOEMIA VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: OTICA TRENTO LTDA - ME Vistos, etc. Nomeio para 

realização do certame o Leiloeiro Oficial WELLINGTON MARTINS ARAUJO, 

inscrito na JUCEMAT sob n°17 e Leiloeiro Rural inscrito na FAMATO sob 

n°61, com endereço Rua Custodio de Melo, 630, bairro Cidade Alta, Cuiabá

–MT, CEP n. 78030- 435, Telefone n. (65) 99997-1717. Caso não haja 

lanço superior à importância da avaliação, em primeira hasta, seguir-se-á, 

sem interrupção para a segunda hasta, que se encerrará em dia e hora 

previamente definidos no edital, momento em que não serão admitidos 

lanços inferiores a 50% do valor da avaliação. O arrematante pagará ao 

leiloeiro comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. 

Em casos de adjudicação, remição ou acordo, a comissão devida será de 

2,5 % (dois e meio por cento) sobre o valor da dívida atualizada ou sobre 

o valor atualizado do bem, o que for menor. A comissão deverá ser 

integralmente paga, pelo arrematante, adjudicante ou executado (em 

casos de remição ou acordo), à vista no ato da arrematação, adjudicação, 

remição ou acordo, mesmo em caso de parcelamento. Em havendo 

proposta parcelada de arrematação, deverá o interessado proceder de 

acordo com o artigo 895 do Código de Processo Civil, sob pena de não ser 

aceita a proposta. Servindo este despacho como ofício, autorizo o leiloeiro 

nomeado a providenciar o cadastro, bem como promover a retirada dos 

autos, extração de cópias, fotografias dos bens e disponibilizá-las em seu 

portal, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento de suas 

características e, em caso de bem imóvel, poderão ser afixadas placas no 

local, de modo à aumentar a publicidade do leilão. Intime-se pessoalmente 

o executado e seu cônjuge/companheiro, caso haja hipótese legal, para 

que tome ciência de que os bens penhorados serão levados a hasta 

pública, ficando ciente que será considerado ato atentatório à Justiça a 

suscitação infundada de vício para prejudicar o leilão, sem prejuízo da 

responsabilidade por perda e danos e ao pagamento de multa a ser fixada 

em 20% do valor atualizado do bem, nos termos do §6º do art. 903 do 

Código de Processo Civil. Deverá o leiloeiro adotar as providências 

previstas nos arts. 884 e 886 do Código de Processo Civil, bem como 

todos os demais atos necessários à realização do leilão público. 

Intimem-se. Cumpra-se. PONTES E LACERDA, 29 de janeiro de 2020. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010625-13.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (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: 

8010625-13.2015.8.11.0013. EXEQUENTE: IVAIR BUENO LANZARIN 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

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, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001629-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PAULINO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(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):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001629-43.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: VANDERLEI PAULINO DE 

CARVALHO EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL 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, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000627-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRACA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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: 

1000627-38.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: FRANCISCO PEDRACA RIBEIRO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. A sentença dispensa 
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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, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010445-94.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DONIZETE MORAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (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: 

8010445-94.2015.8.11.0013. REQUERENTE: APARECIDA DONIZETE 

MORAO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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. O alvará da parte 

exequente já foi expedido e pago. Expeça-se alvará para levantamento, 

pela parte EXECUTADA (BANCO DO BRASIL S/A), da quantia depositada 

em duplicidade nos autos. Determino a liberação de todas as penhoras em 

excesso e restrições oriundas destes autos. Após, ao arquivo, com baixa. 

PONTES E LACERDA, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000834-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI MOURA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RR MAQUINAS COMERCIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARCANTONIO OAB - MT180586-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: 

1000834-71.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: RONEI MOURA LIMA 

EXECUTADO: RR MAQUINAS COMERCIO EIRELI - EPP 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. 

EXPEÇA-SE O ALVARÁ JA DETERMINADO. Ao arquivo, com baixa. 

PONTES E LACERDA, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001588-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANICE SILVA MOREIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001588-76.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: ALFA CONTABILIDADE S/S 

LTDA - ME EXECUTADO: JANICE SILVA MOREIRA - 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. Revogo eventual tutela de urgência outrora deferida. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao 

arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-24.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VILELA 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):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000960-24.2017.8.11.0013. REQUERENTE: PEDRO VILELA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 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, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010040-92.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DA SILVA LOPES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010040-92.2014.8.11.0013. EXEQUENTE: EDNA MARIA DA SILVA LOPES 

EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - 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. Revogo eventual tutela de urgência outrora deferida. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao 

arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005143-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO OAB - MT27592/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1005143-92.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: ANATALIA MARCIA SILVA ARAUJO Cuida-se de ação de 

restituição de guarda de menor com pedido de tutela provisória de 

urgência (art. 303 do CPC/15) para busca e apreensão, ajuizada por 

ANATALIA MARCIA SILVA ARAÚJO (mãe) e CIRLENE DA SILVA MACIEL 

(avó materna), na tutela do menor SAMUEL SILVA ARAÚJO. Aduz as 

requerentes que o menor fora retirado do convívio da mãe de maneira 

abrupta, sem que a genitora tivesse oportunidade de explicar as lesões 

que lhe acometiam. Sustenta que a criança foi levada (pela genitora) à 

unidade de pronto atendimento de saúde devido a um discreto 

sangramento nasal, decorrente dos problemas respiratórios que o mesmo 

apresenta desde o nascimento; alega ainda que as lesões mencionadas, 

na verdade, se tratam de manchas na pele em razão do quadro de anemia 

que a criança tem. Postula, pois, pela imediata entrega do menor, aludindo 

não ter sido realizado exame de corpo delito, reputando arbitrária a ação 

do Conselho Tutelar. É o relatório. Fundamenta-se. Decide-se. Como 

ressaltado pelo Ministério Público, este juízo deferiu liminar, determinando a 

suspensão do poder familiar e a aplicação de medida de proteção de 

acolhimento ao infante ora tutelado, justamente em razão das notícias da 

negligência da mãe e da sua genitora. Não é demais ressaltar que a 

genitora do infante tem contra si outras ações de suspensão/destituição 

do poder familiar, em relação aos seus outros filhos e que apresenta 

histórico relativamente recente de mau comportamento (prática de ato 

infracional de natureza grave, consumo de álcool e outras substâncias, 

etc.). Em relação à avó, igualmente não nos parece razoável conferir-lhe a 

guarda provisória da criança. É fato que há diversos relatos de sua 

desídia em relação aos cuidados da menor J.F.S.A, que fora deixada sob 

sua responsabilidade quando do abandono da criança pela mãe. E embora 

tenha tido outros três filhos, a Sra. Cirlene da Silva Marciel não detém, em 

razão de seu comportamento, a guarda dos mesmos (que vivem sob a 

responsabilidade paterna em outro Estado). Em suma, o histórico deste 

núcleo formado pela mãe do infante e sua genitora reflete, sobretudo para 

fins de cognição sumária, um cenário disfuncional e insuficiente para 

assegurar o desenvolvimento sadio e harmonioso do menor. 

Considerando, portanto, que não há nos autos qualquer elemento apto a 

corroborar as alegações das requerentes nos termos do art. 300 do 

CPC/15, INDEFIRO a liminar vindicada, com base no melhor interesse da 

criança. VISTA ao Ministério Público para que requeira o que entender de 

direito. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Poxoréu, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000059-19.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON TAVARES RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDES VERONEZE OAB - MT18604/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000059-19.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as 

partes do retorno dos autos da Turma Recursal, bem como pra requerer o 

que entenderem de direito no prazo de 05 (cinco) dias. POXORÉO, 29 de 

janeiro de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU E 

INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, 

POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-14.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN PRIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000210-14.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:EDIVAN PRIMO 

DA SILVA 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: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 30/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 . CUIABÁ, 29 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

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000697-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA CORREA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA OAB - PR0019552A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 521 de 691



Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 230698 designada Sessão de Mediação para o dia 

26/06/2019 às 16:00 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 

Coordenadora deste CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com 

fundamento no §4º do art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC 

remeto os autos à unidade de origem para que procedam com o convite 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000697-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA CORREA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA OAB - PR0019552A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000697-92.2018.8.11.0033. AUTOR(A): ADRIANA MARIA 

CORREA DE CARVALHO RÉU: SABEMI SEGURADORA S.A DESPACHO 

Visto. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, justificando a pertinência 

delas, sob pena de indeferimento. Após, concluso. Cumpra-se. São José 

do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 9148 Nr: 907-54.2004.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 III - DISPOSITIVOÀ vista do exposto, PRONUNCIO o acusado ADAILTON 

DE JESUS SILVA, brasileiro, convivente, nascido aos 25/12/1984, em 

Apuarema/BA, filho de Roque Pereira da Silva e Jovenina de Jesus, o que 

faço com fulcro assente no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim 

de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso 

nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código 

Penal.E, desse modo, deverá ser submetido a julgamento por seus pares 

perante o E. Tribunal Popular do Júri. A intimação da decisão de pronúncia 

deverá ser feita nos moldes do art. 420 do Código de Processo 

Penal.Preclusa a decisão de pronúncia, sendo este mesmo juízo o 

competente para conduzir as causas no E. Tribunal do Júri, a teor dos 

arts. 421 e 422 do CPP, intimem-se as partes para oferecer rol de 

testemunhas, até o máximo de cinco, oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligências. Após, conclusos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro, 28 de janeiro 

de 2020.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000364-43.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA LIMA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Outros Interessados:

MASSAO PAULO WATANABE (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

PJe nº 1000364-43.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Previdenciário / Auxílio 

Doença Requerente: Paulo Pereira Lima Filho Requerido: Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS Vistos etc. 1. INTIME-SE, via sistema, a parte 

autora, na pessoa de seus advogados, para, em 10 (dez) dias úteis, 

querendo, se manifestar sobre a petição de Id. 21894415 [cessão auxílio 

doença após o prazo de cento e vinte dias contado da data de concessão 

ou de reativação]. 2. Cumpridas todas essas providências, tornem os 

autos conclusos. São José do Rio Claro, 29 de janeiro de 2020. (assinado 

eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

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

Processo Número: 1000558-43.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PJe nº: 1000558-43.2018.8.11.0033 Exequente: E. S. A. da S. 

Representante: Ana Caroline Amaral Silva Executado: Ailton Antônio da 

Silva Vistos etc. 1. Ante a desativação da Defensoria Pública nesta 

Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) da parte exequente o(a) 

advogado(a) DANIELLI REDIVO, OAB/MT 17.898, cuja verba honorária a 

ser suportada pelo Estado de Mato Grosso fixo no valor de 2 (dois) URH, 

isto é, R$ 1.857,03 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e três 

centavos), valor mínimo de referência delineado na tabela da OAB/MT [item 

18.3, da Tabela XI]. Expeça-se certidão, em caso de aceite. 2. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) Intime-se, 

pessoalmente, o(a) advogado(a) nomeado(a) a parte exequente, para, em 

15 (quinze) dias, manifestar no feito, requerendo o que entender de 

direito. b) Cumpridas essas providências, tornem os autos conclusos. São 

José do Rio Claro, 28 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Ofício Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000413-50.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EZER OZIEL DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Ofício n. 33/2020 São José do Rio Claro - MT, 29 de 

janeiro de 2020. Referência: Mandado de Segurança PJE n. 

1000413-50.2019.8.11.0033 Impetrante: Ezer Oziel dos Santos Impetrado: 

Delegado da Polícia Judiciária Civil de São José do Rio Claro - MT Senhor 

Delegado, Por determinação do(a) MM.(ª) , Luis Felipe Lara de Souza, 

venho por meio deste, informar a Vossa Excelência o inteiro teor da 

sentença proferida no Mandado de Segurança PJE n. 

1000413-50.2019.8.11.0033, em trâmite na 2ª Vara de São José do Rio 

Claro/MT . Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e 

apreço e colocamo-nos à disposição se julgar necessário. 

Atenciosamente, Jéssica Maria Pinho da Silva Analista Judiciária AO 

EXCELENTISSIMO SENHOR MARCELLO HENRIQUE MAIDAME DELEGADO 

DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO – MT. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72484 Nr: 2364-67.2017.811.0033
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 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASAVECHIA, JOSE ROBERTO RAMOS, 

ANA MARIA CASAVECHIA RAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ, 

CARLOS EDUARDO GUAREZ, DIOGO WINIARSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, c/c artigos 513, 526, § 3º e 771, todos do 

Código de Processo Civil.Sem custas e despesas processuais e verba 

honorária.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. Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado 

o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50564 Nr: 2433-75.2012.811.0033

 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: APARECIDA RITA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando-se o processo, não se verifica o alegado erro material, pois 

ao contrário do que alega a embargante, a sentença é clara quanto aos 

motivos que levaram o magistrado sentenciante a julgar procedente o 

pedido da embargante, inclusive, ao que se refere à data inicial do 

pagamento, fundamentando-a detalhadamente.Na verdade, o que a 

embargante pretende é rediscutir o julgado, por não se conformar com o 

que foi estabelecido pela sentença, no que tange a data inicial do 

pagamento, o que não tem lugar nesta via, e nem é da competência deste 

juízo, que já encerrou a sua jurisdição com a prolação da sentença de 

mérito e julgamento dos embargos declaratórios.3. DESPROVEJO, por isso, 

os Embargos Declaratórios, ante a inexistência do alegado erro material na 

sentença objurgada de fls. 172/174.4. Intimem-se as partes.São José do 

Rio Claro, 19 de dezembro de 2019.Luis Felipe Lara de Souza,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54544 Nr: 387-45.2014.811.0033

 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): LATICINIO RIO CLARO, ALTAIR DUARTE 

PAULO, RUTH PAULA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Por todo o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pelo requerido, 

JULGANDO PROCEDENTES os embargos por ele ofertados, e, em 

consequência, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação monitória, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC.Condeno o 

autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

forte no artigo 85, § 2º, do NCPC, a serem revertidos em favor da 

Defensoria Pública de Mato Grosso.Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquive-se.Publicada com a inserção no Sistema 

Apolo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63109 Nr: 656-16.2016.811.0033

 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: ROZENIL GONÇALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca do Laudo Pericial no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000755-61.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA SILVA ROMAO (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

PJe nº 1000755-61.2019.8.11.0033 DECISÃO – NÃO CONCESSÃO – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – [10334] Vistos etc. 1. Indefiro o 

benefício processual da gratuidade da justiça, porquanto não há nos autos 

elementos que demonstrem a incapacidade econômica da parte autora. Em 

que pesa os argumentos ventilados na peça de ingresso e petições de Id. 

22391384 e 22391387, o autor não se desincumbiu de seu ônus em 

comprovar sua hipossuficiência econômica, não sendo o fato de estar em 

recuperação judicial, per si, capaz de lhe aferir o direito aos benefícios da 

justiça gratuita. Lado outro, o balança patrimonial, encerrado em 

31.12.2018, jungido pela empresa requerente, atesta que a mesma possui 

ativos circulantes (disponíveis) no valor de R$ 31.073.857,12 (trinta e um 

milhões, setenta e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e doze 

centavos), dos quais, R$ 531.514,44 (quinhentos e trinta e um mil, 

quinhentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos) estão 

alocados em aplicações financeiras de curto prazo [Documento de Id. 

22391389 – Pág. 01], dados financeiros estes incompatíveis à pretensão. 

Motivos estes pelos quais este Juiz não está adstrito a aceitar a 

hipossuficiência da empresa autora, podendo a mesmas arcar com as 

custa processuais, sem prejuízo das suas atividades. Nesse sentido: 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA 

JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. 

INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 

1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. 

ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO 

DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da 

justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem 

fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não 

bastando a simples declaração de pobreza. 2. O Tribunal de origem 

consignou que a parte agravante comparece em juízo através de 

advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e 

somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos 

anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são 

insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida 

gratuidade (fls. 190). Reexaminar essa questão probatória é medida 

inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a 

revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3. O 

processamento da recuperação judicial, por si só, não importa 

reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão 

da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 

1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). 

4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 

1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) 2. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: a. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolha as custas e despesas processuais pendentes, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). b. Transcorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos. São José do 

Rio Claro, 29 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 523 de 691



de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000774-04.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WILDNER LUPPI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO LENZI (REU)

LUCIANA DENIZE RUTILLI KONAGESKI LENZI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR MARTINS DA SILVA OAB - MT26176/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO CEZAR SANTOS REIS OAB - MT22096/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPPI (TERCEIRO INTERESSADO)

AYRTON FREITAS REGO OAB - MT21817/O (ADVOGADO(A))

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

Luciano de Sales OAB - MT5911-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo PJe nº: 1000774-04.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Reintegração 

de Posse Requerente(s): Wildner Luppi Requerido(a/s): Paulo Eduardo 

Lenzi Luciana Deniza Rutilli Konageski Lenzi Terceiro: Clotilde Beatriz do 

Rio Luppi Vistos etc. 1. Em obséquio aos princípios da imparcialidade e da 

prudência, inerentes ao exercício da magistratura, DEIXO DE 

HOMOLOGAR o termo de acordo extrajudicial (Id. 23780728 – Págs. 1/3) 

subscrito pelo Espólio de Wildner Luppi e pelos Requeridos e pelo Terceiro 

Interessado, porquanto das considerações levadas a efeito na petição de 

Id. 23835285 – Págs. 1/5, em que se noticia possível ausência de 

legitimação da inventariante nomeada, Sra. Fernanda Marcos da Silva, 

considerada a certidão de casamento com averbação de divórcio de Id. 

23835906. 2. SUSPENDO o processo pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 

313, § 4º do CPC), em razão do falecimento comprovado do autor 

(certidão de óbito de Id. 23106238), para que se realize a habilitação do 

espólio, de quem for o sucessor ou dos herdeiros, devendo ser intimados 

para se manifestarem sobre o interesse no prosseguimento do feito. 3. 

OFICIE-SE ao Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da 

Serra/MT, solicitando os bons préstimos no sentido de se determinar, nos 

autos da ação de inventário Código 320143, a intimação do Espólio de 

Wildner Luppi, de quem for o sucessor ou dos herdeiros, para que 

manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva 

habilitação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de extinção deste 

processo sem resolução de mérito (art. 313, § 2º, II, do CPC/2015). 4. 

Intimem-se e cumpra-se. São José do Rio Claro, 29 de janeiro de 2020. 

(Documento Assinado Eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000709-72.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY PINHEIRO KARRU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR ZANONI DA SILVA OAB - MS19601 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MARINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

PJe nº 1000709-72.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Cível / Procedimento 

Ordinário Requerente: Kelly Pinheiro Karru Requerido: Município de Nova 

Maringá – MT Vistos etc. 1. Indefiro o benefício processual da gratuidade 

da justiça, porquanto não há nos autos elementos que demonstrem a 

incapacidade econômica da parte autora. Em que pese os argumentos 

ventilados na peça de ingresso, a Requerente, mesmo intimada na pessoa 

de seu advogado, não se desincumbiu de seu ônus em comprovar sua 

hipossuficiência econômica. Ademais, conforme holerites referentes aos 

meses de fevereiro/2019 [Id. 21901098 – Pág. 2] e março/2019 [Id. 

21901098 – Pág. 3], a demandante aufere renda líquida mensal não 

compatível com a de quem pleiteia a justiça gratuita, estando, inclusive, 

seu salário base mensal líquido (média), em fevereiro e março do ano de 

2019, em R$ 5.355,90 (cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e 

noventa centavos). Motivos estes pelos quais este Juiz não está adstrito a 

aceitar a hipossuficiência alegada, podendo a Requerente arcar com as 

custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento. 2. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências: a. INTIME-SE, via DJe, 

o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolha as custas e despesas processuais pendentes, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). b. Transcorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos. São José do 

Rio Claro, 29 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara 

de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000101-74.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT5862/O (ADVOGADO(A))

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JORGE DOS SANTOS (REQUERIDO)

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

PEDRO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERIDO)

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO SENTENÇA Processo nº : 

1000101-74.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Inventário por Arrolamento 

Requerente(s): Maria do Carmo da Silva Herdeiro(a/s) Maria do Carmo da 

Silva e seu cônjuge José Gomes da Silva Teodoro José dos Santos João 

Manoel dos Santos e sua cônjuge Claudir Lourdes dos Santos Francisco 

Manoel dos Santos Cleuza Maria José dos Santos e seu cônjuge Moacir 

José dos Santos José Alto dos Santos Adilson Manoel dos Santos Pedro 

Antônio dos Santos Weliton Lima dos Santos [herdeiro de Manoel Jorge 

dos Santos] Fernanda Lima Santos [herdeiro de Manoel Jorge dos Santos] 

Lucas Oliveira dos Santos [herdeiro de José Aparecido dos Santos] 

Requerido(s): José Aparecido dos Santos Manoel Jorge dos Santos Pedro 

Antônio dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de INVENTÁRIO, PELO RITO DO 

ARROLAMENTO SUMÁRIO, dos bens deixados por José Aparecido dos 

Santos (falecido em 22.09.2009 – Certidão de Óbito – Id. 17832989, pág. 

04), Manoel Jorge dos Santos (falecido em 08.02.2016 – Certidão de Óbito 

– Id. 17832989, pág. 08) e Pedro Antônio dos Santos (falecido em 

23.05.2014 – Certidão de Óbito – Id. 17832989, pág. 11), ajuizado por seus 

herdeiros (i) Maria do Carmo da Silva e seu (ii) cônjuge José Gomes da 

Silva, (iii) Teodoro José dos Santos, (iv) João Manoel dos Santos e sua 

cônjuge (v) Claudir Lourdes dos Santos, (vi) Francisco Manoel dos 

Santos, (vii) Cleuza Maria José dos Santos e seu cônjuge (viii) Moacir 

José dos Santos, (ix) José Alto dos Santos, (x) Adilson Manoel dos 

Santos, (xi) Pedro Antônio dos Santos, (xii) Weliton Lima dos Santos, (xiii) 

Fernanda Lima Santos e (xiv) Lucas Oliveira dos Santos. Decisão (Id. 

18117864) ordenou aos Requerentes a juntada de documentação 

probatória acerca da incapacidade financeira e a impossibilidade de 

pagamento das despesas inerentes às taxas e custas judiciárias dos 

requerentes/herdeiros, para posterior análise do pedido de justiça gratuita. 

Petição (Id. 18884484) junta comprovante de pagamento das custas 

judiciais. Decisão (Id. 19385722) determina o regular processamento do 

inventário, com nomeação da inventariante e sua intimação para prestar 

as primeiras declarações e apresentar escritura pública de partilha ou 

plano de partilha amigável. Termo de Compromisso (Id. 19499480) 

assinado. Primeiras Declarações (Id. 20006686) com planto de partilha 

amigável. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. HOMOLOGO, 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o plano de 

partilha delineado na petição inicial e nas primeiras declarações, 

apresentado nos autos de arrolamento dos bens deixados por ocasião do 

falecimento de José Aparecido dos Santos, Manoel Jorge dos Santos e 

Pedro Antônio dos Santos, atribuindo aos nela contemplados seus 

respectivos quinhões, salvo erros, omissões e ressalvado direitos de 
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terceiros e fazendários. Custas e despesas processuais pela parte 

autora. Transitada esta em julgado, (i) EXPEÇA-SE, conforme o caso, (a) 

formal/certidão de partilha ou carta de adjudicação, e (b) alvarás (se 

requeridos), e (ii) INTIME-SE o fisco (municipal/estadual/união) para 

lançamentos administrativos do imposto de transmissão e dos outros 

tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, 

nos termos do § 2º do artigo 662 do Código de Processo Civil. Após, nada 

mais sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. 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, 29 de janeiro de 2020. (documento 

assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000079-16.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SCHERWINSKI (REQUERENTE)

ENI BUSS SCHERWINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT5862/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE SCHERWINSKI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DIRETOR EXECUTIVO DE ADMINSITRAÇÃO TRIBUTARIA DA SECRETARIA 

ESTADUAL DE FAZENDA PUBLICA DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FAZENDA NACIONAL (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO SENTENÇA Processo nº : 

1000079-16.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Inventário por Arrolamento 

Requerente(s): Milton Scherwinski Eni Buss Scherwinski Herdeiro(a/s) 

Milton Scherwinski Eni Buss Scherwinski Requerido(s): Michele 

Scherwinski Vistos etc. 1. Trata-se de INVENTÁRIO, PELO RITO DO 

ARROLAMENTO SUMÁRIO, dos bens deixados por Michele Scherwinski, 

falecida em 30 de dezembro de 2018, ajuizado por seus genitores e 

herdeiros Milton Scherwinski e Eni Buss Scherwinski. Decisão (ID 

17864216) ordenou (i) a emenda da petição inicial, especificamente, o 

valor da causa, adequando-o ao acervo hereditário em discussão, isto é, 

R$ 180.621,00 (cento e oitenta mil, seiscentos e vinte e um reais), e (ii) a 

juntada de documentação probatória que comprove a incapacidade 

financeira e a impossibilidade de pagamento das despesas inerentes às 

taxas e custas judiciárias. Petições (ID 18399998 e ID 18570030) alterou o 

valor da causa para o importe de R$ 81.712,07 (oitenta e um mil, 

setecentos e doze reais e sete centavos) e recolheu as custas judiciais 

correspondentes à distribuição. Decisão (Id. 19156478) acolhe a emenda 

à petição inicial para efeito de modificar o valor da causa para o importe de 

R$ 81.712,07 (oitenta e um mil, setecentos e doze reais e sete centavos) e 

determina o regular processamento do inventário, com nomeação da 

inventariante e sua intimação para prestar as primeiras declarações e 

apresentar escritura pública de partilha ou plano de partilha amigável. 

Termo de Compromisso (Id. 19498531) assinado. Primeiras Declarações 

(Id. 19760997) com plano de partilha amigável. É o relato do essencial. 

Fundamento e Decido. 2. HOMOLOGO, por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha delineado na petição 

inicial e nas primeiras declarações, apresentado nos autos de arrolamento 

dos bens deixados por ocasião do falecimento de Michele Scherwinski, 

atribuindo aos nela contemplados seus respectivos quinhões, salvo erros, 

omissões e ressalvado direitos de terceiros e fazendários. Custas e 

despesas processuais pela parte autora. Transitada esta em julgado, (i) 

EXPEÇA-SE, conforme o caso, (a) formal/certidão de partilha ou carta de 

adjudicação, e (b) alvarás (se requeridos), e (ii) INTIME-SE o fisco 

(municipal/estadual/união) para lançamentos administrativos do imposto de 

transmissão e dos outros tributos porventura incidentes, conforme 

dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do artigo 662 do 

Código de Processo Civil. Após, nada mais sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. 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, 29 de 

janeiro de 2020. (documento assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000147-63.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ELETRICA PROSOM LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, em 05 (cinco) dias manifestar-se sobre o 

teor da r. certidão do Sr. Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-02.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA INASO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO E PRODUCAO DE SEMENTES CELESTINO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO AUGUSTO VENANCIO OAB - SP0188343A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADEILTON FERREIRA DAS FLORES (TESTEMUNHA)

BRENO JOSÉ MORETTI CORTES (TESTEMUNHA)

ANDRÉ GIOVANI NETO (TESTEMUNHA)

 

Intimo Vossa Excelência para, em 05 (cinco) dias manifestar-se sobre o 

teor da r. certidão do Sr. Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-30.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER CAPITALIZACAO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000285-30.2019.8.11.0033 AUTOR: CICERO LOPES DOS 

SANTOS REQUERIDO: SANTANDER CAPITALIZACAO S/A DESPACHO 

Visto. Diante da manifestação do Id. 25044748, nomeio em substituição 

como advogado dativo do autor, o Dr. Ricardo Buss, para as providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 18 de 

outubro de 2019. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000188-64.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON RODRIGUES QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (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))

 

AUTOS Nº. 1000188-64.2018.8.11.0033 EXEQUENTE: VILSON RODRIGUES 

QUEIROZ EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9099/95. Cuida-se 

de Impugnação a penhora, proposta por Telefônica Brasil S/A, em face de 

Vilson Rodrigues Queiroz, sustentando, o excesso na execução no 

importe de R$ 533,51. Analisando os autos, denota-se que a embargante 
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reconheceu o excesso na execução, postulando pela restituição do 

montante de R$ 533,51 em favor da executada (Id. 25793591). Desta feita, 

tendo em vista que o exequente reconheceu o excesso na execução, 

forçoso é a procedência da impugnação à penhora. Diante o exposto, 

julgo procedente a impugnação à penhora proposta pela Telefônica Brasil 

S/A, e por consequência, havendo satisfação do crédito, extingo o feito 

nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará de levantamento em favor do exequente Vilson Rodrigues Queiroz, 

no valor de R$ 233,73 (duzentos e trinta e três reais e setenta e três 

centavo), conforme conta bancária indicada. Sem prejuízo, expeça-se 

alvará de levantamento em favor da Telefônica Brasil S/A no valor de R$ 

533,51 (quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos), 

conforme conta bancária indicada. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

27 de novembro de 2019. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62813 Nr: 2699-38.2017.811.0049

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RGDR, DTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBERLEY GOMES DE REZENDE - 

OAB:14288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO VICTOR NASCIMENTO, Filiação: 

Noemia Aparecida do Nascimento, data de nascimento: 03/03/1988, 

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.

 Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o requerido às fls. 39, tendo em vista 

que o Requerido Paulo Victor Nascimento não foi encontrado, conforme 

certidão de fls. 34, proceda-se a citação pela forma editalícia, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256, I do Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo assinalado, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para que requeira o que entender de direito, no prazo legal.Após, 

tornem os autos conclusos para deliberação. Às providências, 

expedindo-se o necessário.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Adoção proposta por Ruberley 

Gomes de Rezende e Danielly Teixeira Rorigues, em face de Paulo Victor 

Nascimento, objetivando a adoção da criança H. V. R. do N.

Vila Rica, 21 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44901 Nr: 1871-81.2013.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, TMDN, CEMDN, ASMDN, MEFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLSDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO LIMA SOARES DO 

NASCIMENTO, Filiação: Antonia Celma Lima Soares do Nascimento e 

Joaquim Angelo do Nascimento, brasileiro(a), operador de maquinas. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedentes os pedidos 

formulados na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, para 

converter a guarda e os alimentos provisórios em definitivos.Condeno o 

requerido Reginaldo Lima Soares do Nascimento a pagar pensão 

alimentícia a seus filhos Tiago Morais do Nascimento, Carlos Eduardo 

Morais do Nascimento e Ana Sophia Morais do Nascimento, em valor 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional 

vigente, que hoje equivale a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais), arcando, ainda, com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) 

das despesas comprovadas com roupas, calçados, material escolar, 

médico e dentista.Quanto à guarda definitiva, tome-se o compromisso de 

estilo.Sem custas, ante a gratuidade.Considerando a atuação do 

advogado nomeado às fls. 46, Dr. Kayo Rhudson Carvalho, OAB/MT 

22.315, fixo os honorários advocatícios em 02 (duas) URH’s, por 

patrocinar a defesa do requerido com a apresentação de contestação por 

negativa geral (fls. 52/53). Expeça-se certidão de honorários.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cientifique-se o Ministério Público.Após o trânsito 

em julgado, arquivem os autos.

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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 21 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46751 Nr: 811-39.2014.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, NRMDC, KMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KARIELLY MONTEL PARENTE, Cpf: 

02269623185, Rg: 2000684-5, Filiação: Irene Silva Montel e Lucas Brito 

Parente, data de nascimento: 12/05/1987, brasileiro(a), natural de São 

Félix do Araguaia-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone (66) 

8400-4552. 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. INTIME-SE AINDA, A SENHORA KARIELLY MONTEL 

PARENTE PARA COMPARECER NA SEGUNDA SECRETARIA DO FÓRUM 

DA COMARCA DE VILA RICA-MT, SITO NO ENDEREÇO ABAIXO INDICADO, 

A FIM DE ASSINAR O TERMO DE GUARDA..

Sentença: Posto isso, julgo procedente os pedidos formulados na inicial 

para:- deferir a guarda de Nicolas Ryan Montel da Costa em favor da 

genitora;- condenar o réu ao pagamento de alimentos em favor de seu 

filho Nicolas Ryan Montel da Costa no valor equivalente a 30% do salário 

mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias (farmácia, 

material escolar, hospital e dentista), até o dia 10 de cada mês;- extinguir o 

processo com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. P. R. I. C.Vila Rica/MT, 12 de novembro de 2016.Gerardo 

Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito em regime de cooperação – 

Portaria n. 616/2016-PRES

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 21 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41614 Nr: 1240-74.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS OLIVEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOUGLAS OLIVEIRA CARVALHO, Cpf: 

04319523105, Rg: 2315739-9, Filiação: Maria Oliveira Cirqueira e 

Sebastião Carvalho, data de nascimento: 01/05/1988, brasileiro(a), natural 

de Redenção-PA, solteiro(a), pedreiro, Telefone 66-8445-3523. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia 

e CONDENO o réu DOUGLAS OLIVEIRA CARVALHO, devidamente 

qualificado nos autos, pela prática da infração penal prevista no artigo 

129, §9º, do Código Penal com as implicações da Lei nº 11.340/06.Atento 

às diretrizes do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e do artigo 

68 do Código Penal, passo a fixar as reprimendas.O delito previsto no 

artigo 129, §9º, do Código Penal, possui uma pena privativa de liberdade 

de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos.Na primeira fase, passo 

a analisar as circunstâncias judiciais, nos termos do Código Penal, artigo 

59.A culpabilidade é um juízo de reprovabilidadeda conduta. A 

culpabilidade se dá em sentido estrito quando da prática do crime, por ser 

elemento do conceito tripartido. Em um segundo momento a culpabilidade é 

vista no sentido lato, ou seja, na aplicação da pena, avaliando a 

censurabilidade do ato. No caso, resta ausente elemento apto a influenciar 

na pena-base. No que se refere aos antecedentes nada consta em seu 

desfavor (fl. 130).A conduta social deve ser entendida como os dados 

relativos ao comportamento social do acusado, que poderão ou não ter 

influenciado na prática da infração penal. No presente caso não há 

elementos para análise e valoração.A personalidade do agente é 

relacionada ao modo e o meio em que o acusado teria crescido e sido 

criado, seus valores e temperamento que de alguma forma poderiam 

influenciar na prática do crime. Não há elementos nos autos que permita 

sua análise e valoração. Os motivos do crime são as razões que levaram 

o agente ao cometimento do delito. Nas lições de Pedro Vergara “os 

motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que 

integram a personalidade humana e são suscitados por uma 

representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para uma 

só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas” . Com isso, 

observo a inexistência de motivo capaz de influenciar na pena-base.A 

circunstância não é desfavorável, uma vez que a clandestinidade é 

característica do crime.Quanto às consequências do delito, são normais à 

espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo 

legislador.O comportamento da vítima no caso dos autos não afasta o 

crime nem tampouco é desfavorável ao réu.Assim sendo, ante a 

existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base no 

mínimo legal, ou seja, em 03(três) meses de detenção.Não incidem 

circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem tampouco causa de 

aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena 03 

(três) meses de detenção em regime ABERTO.Atento ao tempo de 

segregação cautelar imposto ao réu de 08.07.2012 a 09.10.2012 (três 

meses e dois dias prisão provisória), verifico que, com a aplicação do 

disposto no artigo 387, §2º, do CPP, a pena do réu resta integralmente 

cumprida. Contudo, em que pese a prisão cautelar ter ultrapassado o 

tempo da pena fixada na sentença, entendo que a decisão que declara a 

extinção da pena pelo efetivo cumprimento compete ao juízo da execução 

penal. Ante a inexistência de dilação probatória quanto a eventual prejuízo 

material sofrido pela vítima, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos 

danos, conforme determinado pelo CPP, artigo 387, inciso IV, sem prejuízo 

de, caso queira, a ofendida discutir tal matéria no juízo cível.Transitada em 

julgado a presente sentença, certifique-se e:1. Expeça-se a guia definitiva 

para fins de registros de controle de condenações, atentando-se para 

constar no cálculo da pena o abatimento do período de prisão provisória 

para fins de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena; 2. 

Proceda-se à comunicação eletrônica ao TRE/MT para suspensão dos 

direitos políticos do sentenciado, com fundamento no artigo 15, inciso III, da 

Constituição Federal;3. Comuniquem-se os institutos estadual e nacional 

de identificação para as devidas anotações;4. Considerando a atuação 

profissional do Defensor Dativo nomeado às fl. 136, e observando o 

disposto no artigo 303 do Provimento n.º 41/2016-CGJ (CNGC), arbitro 

honorários advocatícios em 10 (dez) URH’s. Expeça-se certidão com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso (artigo 302, §3º, da CNGC).Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Após, nada mais havendo, arquivem-se os autos 

com baixa definitiva na distribuição.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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 22 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52311 Nr: 187-19.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA DE SÁ, Cpf: 

87117886153, Rg: 860.472, Filiação: Maria Teixeira de Sá, data de 

nascimento: 04/03/1962, brasileiro(a), natural de Padre Bernardo-GO, 

convivente, operador de máquina agrícola, Telefone 8408-4384. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA DE SÁ 

PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO CÓDIGO DE 

TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI Nº 9.503/97), ARTIGO 306, CAPUT. CONSTA 

DOS AUTOS QUE NO DIA 21/11/2015, POR VOLTA DAS 13H20MIN, NA 

ROD. MT 431, SAÍDA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-MT, 

CERCA DE 4 KM DISTANTE DESTA CIDADE E COMARCA DE VILA 

RICA-MT, LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA DE SÁ, CIENTE DA ILICITUDE E 

REPROVABILIDADE DE SUA CONDUTA, PORTAVA 01 (UMA) PISTOLA 

CALIBRE 22, MARCA BERETTA/MOD. 21, Nº 04095 E 08 (OITO) MUNIÇÕES 

CALIBRE 22, INTACTAS, OBJETOS DE USO PERMITIDO, SEM 

AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU 

REGULAMENTAR. CONDUZIDO À PRESENÇA DA AUTORIDADE POLICIAL, 

LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA DE SÁ AFIRMOU QUE A ARMA DE FOGO E AS 

MUNIÇÕES ERAM DE SUA PROPRIEDADE.

Despacho: Vistos.Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério 

Público em desfavor de Luiz Antônio Teixeira de Sá para apuração da 

infração penal prevista no Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), 

artigo 306, caput.Analisados os elementos informativos coligidos aos 

autos, constato a existência de lastro probatório mínimo e idôneo a denotar 

a existência do fumus boni juris. Assim, RECEBO a denúncia por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do Código 

do Processo Penal.Considerando os critérios dos artigos 394 do Código do 

Processo de Penal, consigno que o procedimento será comum e o rito 

ordinário.Nos termos do Código de Processo Penal, artigo 396, determino a 

citação do (a) denunciado (a) para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 396-A do mesmo diploma 

procedimental, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo a 
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intimação, quando necessário.O oficial deverá indagar ao (à) acusado (a) 

se possui advogado constituído ou condições para contratar um. Caso o 

acusado declare não possuir condições para constituir advogado, voltem 

os autos conclusos para nomeação de defensor dativo.Defiro o pedido de 

juntada das folhas e certidões de antecedentes criminais em nome do (a) 

acusado (a), conforme requerido pelo MP, devendo ser-lhe renovada vista 

dos autos após a juntada dos documentos solicitados para fins de análise 

quanto ao cabimento do benefício da suspensão condicional do 

processo.Quanto ao pedido de arquivamento relativo a imputação do crime 

previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, entendo assistir 

razão ao MP, vez que, não tendo sido apurado perigo concreto de dano na 

conduta do agente, o fato é atípico. Haja vista inexistirem outras diligências 

a serem realizadas para apuração do fato, determino o arquivamento do 

feito quanto ao crime previsto no CTB, artigo 309, ressalvando-se a 

hipótese do artigo 18 do CPP.Após, tornem conclusos.Às providências.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 22 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64367 Nr: 471-56.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIONE SILVA CAVALCANTE, Cpf: 

04789683109, Rg: 2444083-3, Filiação: Francisete Rocha da Silva 

Cavalcante e Sebastião Pinto Cavalcante, data de nascimento: 06/07/1991, 

brasileiro(a), natural de Santa Terezinha-MT, serviços gerais, Telefone 

99203-5476. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE DIONE SILVA CAVALCANTE 

PARA APURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 21, CAPUT, DA LEI 

Nº 3.688/41, COM OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 

11.340/06. CONSTA NOS AUTOS QUE NO DIA 23/10/2017, POR VOLTA 

DAS 18H30MIN, NA AV. 06, Nº 224, BAIRRO: SETOR OESTE, CIDADE: 

VILA RICA-MT, O DENUNCIADO DIONE SILVA CAVLCANTE PRATICOU 

VIAS DE FATO CONTRA A VÍTIMA DANIELA ALEXANDRE PIRES, COM A 

QUAL MANTINHA RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO E COABITAÇÃO. 

SEGUNDO RESTOU APURADO, DURANTE UMA DISCUSSÃO INICIADA POR 

CIÚMES, O DENUNCIADO DESFERIU UM TAPA NO ROSTO DA VÍTIMA, EM 

SEGUIDA LHE JOGOU CONTRA A PAREDE E DEU UM TAPA EM SUAS 

COSTAS.

Despacho: Vistos.I. Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério 

Público em desfavor de Dione Silva Cavalcante para apuração do crime 

previsto no artigo 21, caput, da Lei n° 3.688/41, com observância das 

disposições da Lei n° 11.340/06.Analisados os elementos informativos 

coligidos aos autos, constato a existência de lastro probatório mínimo e 

idôneo a denotar a existência do fumus boni juris. Assim, RECEBO a 

denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do Código do Processo Penal.Considerando os critérios dos artigos 

394 do Código do Processo de Penal, consigno que o procedimento será 

comum e o rito sumário.Nos termos do Código de Processo Penal, artigo 

396, determino a citação do (a) denunciado (a) para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 

396-A do mesmo diploma procedimental, devendo constar no mandado 

que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), 

qualificando-as e requerendo a intimação, quando necessário.O oficial 

deverá indagar ao (à) acusado (a) se possui advogado constituído ou 

condições para contratar um. Caso o acusado declare não possuir 

condições para constituir advogado, voltem os autos conclusos para 

nomeação de defensor dativo.II. Defiro o pedido de juntada das folhas e 

certidões de antecedentes criminais em nome do (a) acusado (a), 

conforme requerido pelo MP.III. Havendo processo de execução penal em 

trâmite em desfavor do réu, proceda-se à comunicação do juízo 

competente, conforme determinado pela Resolução CNJ nº. 113/2007, 

artigo 20.IV. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Distribuidor 

desta comarca e ao Instituto de Identificação, bem como, proceda-se a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).Cumpra-se.Vila Rica/MT, 06 de setembro de 2018.Carlos 

Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 22 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67936 Nr: 2810-85.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIVALDO LIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCIVALDO LIRA DE SOUSA, Cpf: 

00578823209, Rg: 151432020004, Filiação: Maria Antonia Lira de Sousa, 

data de nascimento: 06/11/1784, brasileiro(a), natural de Bom Jardim-MA, 

solteiro(a), entregador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE FRANCISVALDO LIRA DE SOUSA 

PARA APURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147, "CAPUT", DO 

CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGOS 5º, III E 7º, II, DA LEI Nº 11.340/06. CONSTA 

NOS PRESENTES AUTOS QUE, NO DIA 18/11/2018, EM HORÁRIO 

IGNORADO, NA SUA RESIDÊNCIA PARTICULAR SITUADA NA RUA DOS 

BOIADEIROS, Nº 850, BAIRRO: TIRADENTES I, NESTA CIDADE E 

COMARCA DE VILA RICA-MT, O DENUNCIADO FRANCISVALDO LIRA DE 

SOUSA PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕESS DOMÉSTICAS, AMEAÇOU, 

POR GESTOS E PALAVRAS, DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE À SUA 

EX COMPANHEIRA FRANCISCA INÁCIO DA SILVA LIMA. SEGUNDO 

RESTOU APURADO, O DENUNCIADO E A VÍTIMA MANTIVERAM UM 

RELACIONAMENTO AMOROSO POR APROXIMADAMENTE 05 (CINCO) 

MESES, ENTRETANTO, NA DATA E LOCAL ACIMA, O ACUSADO 

INCONFORMADO COM O TÉRMINO DO ENLACE, PASSOU A APRESENTAR 

UM COMPORTAMENTO ALTERADO E AGRESSIVO, INSISTINDO EM 

REATAR O RELACIONAMENTO, CIRCUNSTÂNCIA EM QUE AMEAÇOU A 

VÍTIMA COM UM PEDAÇO DE MADEIRA, DIRECIONANDO O OBJETO 

CONTRA A CABEÇA DA OFENDIDA, AFIRMANDO AINDA QUE "IRIA 

QUEBRAR A CABEÇA DA VÍTIMA".

Despacho: Vistos.RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando 

ao acusado Francisvaldo Lira de Sousa, como incurso nos artigos nela 

mencionada, vez que a mesma preenche todos os requisitos do art. 41, 

CPP, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, do 

CPP.Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.Nos termos do artigo 396-A 

do CPP, determino a citação do acusado para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, constando que o mesmo poderá arguir 
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preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação. Apresentada a 

defesa, sendo necessário, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Defiro o pleito do Parquet 

constante na cota ministerial.Cumpra-se o contido no provimento da 

CNGC/MT.Expeça-se o necessário. Cientifique-se o Ministério Público. Às 

providências.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 22 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59025 Nr: 706-57.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR LISBÔA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIO CESAR LISBÔA DOS SANTOS, Rg: 

820.034, Filiação: Noemia Ferreira Lisboa dos Santos e Valmir José dos 

Santos, data de nascimento: 10/07/1985, brasileiro(a), natural de 

Firminopolis-GO, convivente, lavrador, Telefone (66) 98416-7638. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE JULIO CESAR LISBOA DOS 

SANTOS PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 

306 DA LEI Nº 9.503/97. CONSTA DOS PRESENTES AUTOS QUE, NO DIA 

03/12/2016, POR VOLTA DAS 21:00 HORAS, NA COMUNIDADE TORRES, 

NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-MT, POLICIAIS MILITARES 

REALIZAVAM RONDA DE ROTINA QUANDO AVISTARAM O VEÍCULO 

GOL, COR VERMELHA, PLACA JVC 8134, OCASIÃO EM QUE FIZERAM A 

ABORDAGEM E CONSTATARAM QUE O CONDUTOR, ORA DENUNCIADO, 

APRESENTAVA SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA, COM 

OLHOS VERMELHOS, PASSIVIDADE E DISPERSÃO. DURANTE A BUSCA 

VEICULAR, LOCALIZARAM, AINDA, UMA SACOLA CONTENDO 14 

(QUATORZE) LATAS DE CERVEJA. DIANTE DISSO, FOI-LHE DADA VOZ 

DE PRISÃO, SENDO CONDUZIDO ATÉ A DELEGACIA. PERANTE A 

AUTORIDADE POLICIAL, O DENUNCIADO CONFIRMOU TER INGERIDO 

BEBIBA ALCOÓLICA.

Despacho: Vistos em Correição.I. Trata-se de ação penal instaurada pelo 

Ministério Público em desfavor de Julio Cesar Lisboa dos Santos para 

apuração da infração penal prevista no artigo 306 da lei n° 

9.503/97.Analisados os elementos informativos coligidos aos autos, 

constato a existência de lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a 

existência do fumus boni juris. Assim, RECEBO a denúncia por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do Código 

do Processo Penal.Considerando os critérios dos artigos 394 do Código do 

Processo de Penal, consigno que o procedimento será comum e o rito 

ordinário.Nos termos do Código de Processo Penal, artigo 396, determino a 

citação do (a) denunciado (a) para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 396-A do mesmo diploma 

procedimental, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo a 

intimação, quando necessário.O oficial deverá indagar ao (à) acusado (a) 

se possui advogado constituído ou condições para contratar um. Caso o 

acusado declare não possuir condições para constituir advogado, voltem 

os autos conclusos para nomeação de defensor dativo.III. Defiro o pedido 

de juntada das folhas e certidões de antecedentes criminais em nome do 

(a) acusado (a), conforme requerido pelo MP.IV. Havendo processo de 

execução penal em trâmite em desfavor do réu, proceda-se à 

comunicação do juízo competente, conforme determinado pela Resolução 

CNJ nº. 113/2007, artigo 20.V. Comunique-se o recebimento da denúncia 

ao Distribuidor desta comarca e ao Instituto de Identificação, bem como, 

proceda-se a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC).VI. Após a apresentação da resposta à 

acusação e juntada dos antecedentes criminais do acusado, renove-se 

vista dos autos ao Ministério Publico para análise do cabimento do 

benefício da suspensão condicional do processo.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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 23 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67520 Nr: 2534-54.2018.811.0049

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

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

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, VB, IFDCB, KVPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCINALVA PEREIRA LUZ, Cpf: 

02736207114, Rg: 2007126-4, Filiação: Dorivan Pereira Luz, data de 

nascimento: 23/03/1984, brasileiro(a), natural de Santa Terezinha-MT, 

solteiro(a), cabeleireira, Telefone (66)8457-7849. 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 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Adoção e Destituição do Poder 

Familiar com Pedido Liminar de Guarda Provisória, em favor do casal 

Vanderley Bezerra e Istel Ferreira de Castro Bezerra os quais requerem a 

guarda da criança K. V. P. L., em desfavor de Francinalva Pereira Luz, 

genitora da criança, todos qualificados nos autos.

Despacho/Decisão: " ... Diante das circunstâncias e fatos narrados no 

pedido inicial, bem como dos documentos nela atrelados, considerando o 

vínculo afetivo entre os requerentes e a criança, com arrimo nestes 

argumentos, DEFIRO a medida liminar postulada pelo Ministério Público e 

CONCEDO a guarda provisória de Kaio Victor Pereira Luz em favor de 

Vanderley Bezerra e Istel Ferreira de Castro Bezerra, devendo ser 

lavrado o competente Termo de Compromisso de Guarda Provisória.Ainda, 

DEFIRO o pedido do Ministério Público e SUSPENDO LIMINARMENTE o 

poder familiar de Francinalva Pereira Luz em face da criança Kaio Victor 

Pereira Luz.Determino a realização de Estudo Psicossocial, a ser realizado 

pela Psicóloga e Assistente Social, profissionais habilitadas deste juízo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, junto aos adotantes e da criança.Determino 

ainda, a citação da requerida para em querendo, no prazo de 10 (dez) 

dias responder ao presente pedido nos termos do art. 158 do ECA.Após o 

decurso do prazo, com ou sem contestação dê-se vista dos autos para o 

Ministério Público.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências."

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 21 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49018 Nr: 340-86.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL DA CUNHA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MACIEL DA CUNHA GUIMARAES, Rg: 

19734247, Filiação: Francisca da Cunha Guimarães e Sebastião Ferreira 

Guimarães, data de nascimento: 12/07/1987, brasileiro(a), natural de 

Redenção-PA, solteiro(a), desempregado. 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: Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu Maciel da 

Cunha Guimarães, devidamente qualificado, pelo crime de lesão corporal, 

com incurso no art. 129, §9° do Código Penal. Passo à dosimetria da pena, 

observando as diretrizes contidas na Constituição Federal, artigo 5º, 

inciso XLVI, e no Código Penal, artigo 68.O delito previsto no artigo 129, 

§9º, possui pena privativa de liberdade de detenção de 03 (três) meses a 

03 (três) anos.Na primeira fase, passo a analisar as circunstâncias 

judiciais, nos termos do Código Penal, artigo 59.A culpabilidade com que 

agiu o réu é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, nada 

há a ser valorado. No que se refere à conduta social e a personalidade, 

inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do 

crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às 

circunstâncias, igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às 

consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior 

reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da 

vítima igualmente não requer valoração extrapenal.Assim, inexistindo 

circunstâncias judiciais a serem valoradas, fixo a pena base em seu 

mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.Entretanto, vislumbro haver 

duas circunstâncias agravantes na segunda fase de aplicação da pena, 

caracterizando a incidência do art. 61, inciso II, alínea “e” e “h” do Código 

Penal. Conforme se depreende dos autos, o acusado é irmão biológico da 

vítima e na data dos fatos a mesma encontrava-se em período gestacional 

de 06 (seis) meses, pelo que, respalda a aplicação das agravantes, assim 

torno a pena em 04 (quatro) meses de reclusão. Não havendo causa de 

diminuição ou de aumento de pena, torno a pena provisória em 04 (quatro) 

meses de reclusão.Assim, a pena final e definitiva aplicada ao 

sentenciado, é de 04 (três) meses de reclusão e fixo o regime aberto para 

início do cumprimento de pena.Incabível a substituição da pena privativa 

por restritiva de direito, em razão de o crime ter sido cometido mediante 

violência, bem como não recomendado neste feito a suspensão da 

pena..Condeno o sentenciado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo 

Penal.Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se e:- 

expeça-se guia definitiva de execução;- oficie-se ao TRE/MT para as 

anotações cabíveis;Após, nada mais havendo, arquivem-se estes autos 

com as baixas e informações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 22 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69025 Nr: 625-40.2019.811.0049

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, HCAC, CEAC, LPT, AIAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAC, ENC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIMAR NUNES CRISPIM, Cpf: 

01097025144, Filiação: Balbina Nunes Crispim e Izaias Anisio Crispim, data 

de nascimento: 05/09/1980, brasileiro(a), natural de Colméia-TO, 

convivente, agricultor, Telefone (66) 8426-2590. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM 

FAVOR DOS MENORES H. C. A. C., C. E. A. C. e A. I. A. C, E EM 

DESFAVOR DE LEIDIANE ALVES CARVALHO e EDIMAR NUNES CRISPIM, 

TODOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS. OS MENORES ENCONTRAM-SE 

SOB A GUARDA DE FATO DA AVÓ MATERNA - LUZANI PINTO TAVARES; 

REQUERENDO A APLICAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONSISTENTE 

EM CONFERIR TERMO DE RESPONSABILIDADE À AVÓ MATERNA EM 

RELAÇÃO AOS MENORES, E AINDA, A ORIENTAÇÃO, APOIO E 

ACOMPANHAMENTO PELO CRAS DO MUNICÍPIO DE VILA RICA-MT, 

INCLUSIVE PSICOLÓGICO, BEM COMO MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO, EM RELAÇÃO AOS MENORES H. C. A. C. 

e C. E. A. C..

Despacho/Decisão: Código n.º 69025Vistos.Trata-se de ação de aplicação 

de medidas de proteção proposta pelo Ministério Público Estadual em favor 

dos menores Hellen Cristina Alves Crispim, Carlos Eduardo Alves Crispim e 

Ana Izabelly Alves Crispim, e em desfavor de Leidiane Alves Carvalho e 

Edimar Nunes Crispim, todos devidamente qualificados. Aduz o Parquet 

que, após realização de estudo psicossocial na residência da Requerida 

Leidiane Alves Carvalho, foi constatado, em tese, a ocorrência do crime 

de estupro de vulnerável tendo como vítima a menor Hellen Cristina Alves 

Crispim e como autor do fato Leandro dos Santos – Companheiro de 

Leidiane Alves Carvalho, estando, por tal motivo, ambos presos 

preventivamente. Aduz ainda que, após as referidas prisões, os menores 

encontram-se sob a guarda de fato da avó materna – Luzani Pinto 

Tavares; requerendo a aplicação de medida de proteção consistente em 

conferir termo de responsabilidade a avó materna em relação aos 

menores, e ainda, a orientação, apoio e acompanhamento pelo CRAS do 

Município de Vila Rica – MT, inclusive psicológico, bem como matricula e 

frequência em estabelecimento de ensino, em relação aos menores Helen 

Cristina Alves Crispim e Carlos Eduardo Alves Crispim.É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Sem delongas. As medidas de proteção são 

aplicáveis nos casos em que os seus direitos da criança ou adolescente 

forem ameaçados ou efetivamente violados em decorrência de uma ação 

ou omissão da sociedade ou do Estado, de uma falta, omissão ou abuso 

por parte dos pais ou responsáveis, e de sua própria conduta.Os fatos 

que envolvem os menores demandam a necessidade de melhor 

acompanhamento e apoio do Poder Público para se evitar maiores danos 

e/ou eventuais e futuras traumas, considerando os argumentos 

apresentados pelo Ministério Público, acompanhado dos documentos 

juntados com a inicial; com isso, tenho por demonstrado a necessidade de 

se aplicar as medidas de proteção aos Menores, disposta nos incisos I, II e 

III do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por tais motivos, 

DEFIRO o requerido pelo Parquet, DETERMINANDO: I – Providencie o 

Senhor Gestor o termo de responsabilidade dos Menores Helen Cristina 

Alves Crispim, Carlos Eduardo Alves Crispim e Ana Izabelly Alves Crispim 

em favor da Avó Materna, Sra. Luzani Pinto Tavares, nos termos do inciso 

I do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, intimando-a para 

sua ciência; II - Requisite da Secretaria Municipal de Assistência Social do 

Município de Vila Rica – MT para que realize medida de orientação, apoio e 

acompanhamento pelo CRAS, incluindo acompanhamento e apoio 

Psicológico aos Menores Helen Cristina Alves Crispim e Carlos Eduardo 

Alves Crispim, juntando documento comprobatório quinzenalmente, pelo 

prazo de 03 (três) meses; III – Requisite ao Conselho Tutelar, para que 

acompanhe os menores e informe mensalmente, juntando relatório até o 

dia 10 (dez) de cada mês, pelo período de 03 (três) meses; e, IV - 

Requisite da Secretaria Municipal de Educação do Município de Vila Rica – 

MT para que efetue as matriculas dos menores Helen Cristina Alves 

Crispim e Carlos Eduardo Alves Crispim na rede de ensino, juntando 

documento comprobatório no prazo de 15 (quinze) dias. Ultrapassado o 

prazo de 03 (três) meses, com os devidos relatórios e informações, dê-se 
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vistas ao Ministério Público para manifestar e/ou requerer o que entender 

de direito no prazo legal. Ciência ao Ministério Público. Citem-se os 

Requeridos Leidiane Alves Carvalho e Edimar Nunes Crispim para, se 

desejando, contestar a presente medida, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providencias. Vila Rica – MT, 20 de março de 

2019.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz 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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 22 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 72458 Nr: 2704-89.2019.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Código n.° 72458

Vistos.

Analisando a defesa apresentada pelo Acusado (fls. 62/63), constato que 

não foram arguidas preliminares, bem como não se encontram presentes 

nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no artigo 397 

do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da 

denúncia nos termos em que apresentada e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 

14h30min (horário de Cuiabá). No ato, sendo possível, proceder-se-á 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

Acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

 Às providências, expedindo-se o necessário.

De São Felix do Araguaia/MT para Vila Rica/MT, 28 de janeiro de 2020.

Janaina Cristina de Almeida

JUIZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61687 Nr: 2078-41.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELIANI MORENO, JORGE BRAZ DOS 

SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, no prazo legal, 

recolher a diligência do Oficial de Justiça nos termos da portaria nº. 

015/2016- DF, no valor correspondente a R$ 22,34 (vinte e dois reais e 

trinta e quatro centavos) para o caso de diligência urbana e suburbana, ou 

R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) por Quilômetro a ser 

percorrido, em caso de diligência rural, observando que em caso de 

diligência em outro Município, deverá ser acrescido ao valor, uma diária, 

correspondente a R$ 89,35 (oitenta e nove reais e trinta e cinco 

centavos); A quantia deverá ser depositada na Conta Corrente nº 5543-3 

da Agência nº 1843-0, do Banco do Brasil, em nome do Juízo Diretor do 

Fórum CNPJ nº. 02783403/0001-80, devendo ser encaminhado o 

comprovante a este Juízo, via correio ou por fac simile, através do nº (66) 

3554-1603. Deverá ser observado pela parte no ato do depósito as 

normas estabelecidas pela CNGC abaixo transcrita:

( 3.3.43 – Os Oficiais de Justiça receberão os valores das diligências por 

ato. 3.3.44 – Consideram-se ato único, para fins de pagamento de 

diligência, as intimações e citações que devem ser realizadas ao mesmo 

tempo no mesmo endereço. )

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37416 Nr: 230-32.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino Leobert Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3127-A

 6. Assim, diante do adimplemento do crédito 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.8. DETERMINO a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ ELETRÔNICO em favor da 

parte credora, com todos os acréscimos legais, para zerar a conta judicial 

vinculada ao processo. 9. 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.10. Custas finais, se houver, a cargo 

da parte executada. 11. Após a comprovação do levantamento dos 

valores e 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. 12. P. I. Cumpra-se expedindo o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Marina Carlos 

França Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000081-66.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME NETZLAFF BERNINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas processuais, sob pena de cancelamento 

da distribuição.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000903-89.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Bruna Schlatter Zapparoli (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral 

da Justiça - CNGC, ante o teor da certidão acostada aos autos, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu procurador, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal. ALTO TAQUARI, 29 de janeiro de 2020. 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49529 Nr: 1762-59.2018.811.0092

 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: Darcy Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Bezerra de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da renúncia do advogado nomeado dativo para representar a parte 

autora e considerando a ausência de Defensoria Pública instalada nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Ricardo Alexandre Tortorelli OAB/MT 8.974-A, para 

patrocinar a defesa do requerente em juízo, os honorários advocatícios 

serão arbitrados posteriormente.

Intime-o da presente nomeação, bem como para manifestar 

prosseguimento ao feito.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado Roadam Jhonei de Paula Leal 

que atuou na defesa da parte exequente em juízo no importe de 03 (três) 

URH, a serem custeadas pelo Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46873 Nr: 524-05.2018.811.0092

 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: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILSON JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABNER LUIZ DE FANTI CARNICER 

- OAB:399.679/SP, ELZEANE DA ROCHA - OAB:333.935/SP, RAPHAEL 

DE ALMEIDA MOURA LOUREIRO - OAB:377.461/SP, ROSANGELA 

COELHO COSTA - OAB:356.250/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 América Latina Logística Malha Norte – ALL ajuizou AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE com pedido liminar em face de CILSON 

JOAQUIM DA SILVA E OUTROS Não Identificado (km 423+535 ao 

523+603) alegando que no ano de 2018 foi localizada uma unidade 

habitacional em área de via férrea.

 Requereu a concessão de liminar para que seja reintegrada no imóvel.

 A inicial veio instruída com os documentos.

A liminar foi deferida.

 É o relatório.

DECIDO.

A parte ré devidamente citada e intimada para apresentar recurso, não se 

manifestou em tempo hábil, e mesmo recusando-se a exarar suas 

assinaturas (FLS. 172-173) decreto revelia na forma do Art. 344 do 

Código de Processo Civil.

 Primeiramente, esclareço que é o caso de julgamento antecipado do 

mérito, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil.

 Nesse cenário, entendo que os requisitos para a procedência da ação 

possessória restaram satisfeitos, uma vez que a posse do imóvel era 

exercida pela autora, com base na autorização concedida de forma lícita 

(documentos na inicial).

 Destarte, impõe-se a procedência do pedido.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para reintegrar a requerente 

na posse do imóvel denominado km 423+535 ao 423+603, confirmando em 

definitivo a liminar concedida, ficando resolvido o mérito da causa, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da complementação da diligência do oficial de justiça, 

informado na certidão de Ref. 87, advertindo-a que a recusa injustificada 

ensejará ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, nos termos do 

Art. 77, IV, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48314 Nr: 1290-58.2018.811.0092

 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: EMFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCBdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Est. de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39394 Nr: 1840-24.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NSL, BISO, MSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Encaminhem-se os autos ao contador judicial para que atualize o débito 

alimentar.

Após, venham conclusos para apreciar a cota ministerial de Ref. 77.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49019 Nr: 1616-18.2018.811.0092

 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: Aparecido Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguas de Sinop S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5175-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT

 Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45413 Nr: 2994-43.2017.811.0092

 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: Enedina Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora Mayara Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 532 de 691



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da renúncia do advogado nomeado dativo para representar a parte 

requerente (fls. 42-43) e considerando a ausência de Defensoria Pública 

instalada nesta Comarca, nomeio o Dr. Carlos Anthoniele Moreira Melo 

OAB/MT 26965/B, para patrocinar a defesa da requerente em juízo, os 

honorários advocatícios serão arbitrados posteriormente.

Intime-o da presente nomeação, bem como para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22141 Nr: 953-16.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Willian de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193/MT, Leiliane Abreu Dias - OAB: 

3.291/TO

 Recebo o recurso de apelação interposto pelo advogado do acusado às 

fls. 574-576.

Sendo assim, uma vez que o Ministério Público já apresentou 

contrarrazões ao recurso às fls. 577-580, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14010 Nr: 754-04.2005.811.0092

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertibras S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Luiz Bernini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Jairo Pires Mafra - OAB:7906/MS, Núbia Carla 

Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 Diante da decisão proferida no Agravo de Instrumento de fls. 306-307, 

determino a suspensão do presente feito até o julgamento do mérito 

recursal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23018 Nr: 732-96.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil, Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Assad de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13607

 Certifico que serve a presente para cientificar a defesa do acusado 

acerca da data de audiência designada junto ao juízo deprecado, 

conforme ofício retro (ref. 74).

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30545 Nr: 15-50.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônia Cavalcante de Melo e Silva, Elizeu da 

Silva, E DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTÔNIA CAVALCANTE DE MELO E 

SILVA, Cpf: 49609173187, Rg: 922.553, Filiação: Eva Cavalcante de Melo 

e Claro Alves de Melo, data de nascimento: 03/04/1972, brasileiro(a), 

natural de Vila Coutinho-CE, casado(a), assistente administrativa, 

atualmente em local incerto e não sabido ELIZEU DA SILVA, Cpf: 

53596633168, Rg: 855.755, Filiação: Adelaide Mesa da Silva e José Luiz 

da Silva, data de nascimento: 03/10/1973, brasileiro(a), natural de Tangará 

da Serra-MT, casado(a), mecanico, Telefone 99730924 e atualmente em 

local incerto e não sabido E DA SILVA ME, CNPJ: 05652521000147. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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.

Resumo da Inicial: Consta na Inicial que o Exequente supostamente é 

credor dos Executados da importância atualizada no valor de 25.341,73 

(vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e três 

centavos), sendo que tais dívidas e seus acessórios tornaram-se 

exigíveis ao não pagamento das parcelas vencidas a partir de 15/01/2009.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 27.875,90 - Valor 

Atualizado: R$ 25.341,73 - Valor Honorários: R$ 2.534,17

Despacho/Decisão: Cód. 30545Decisão (101013)DEFIRO o pedido de fl. 

54, para tanto DETERMINO que seja realizada a citação dos executados 

mediante edital.Alto Taquari/MT, 10 de dezembro de 2019. Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Eder Corrêa da Silva, 

digitei.

Alto Taquari, 28 de janeiro de 2020

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35714 Nr: 1023-91.2015.811.0092

 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): Helber Henrique Irgang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito,

sob pena de extinção, uma vez que o prazo requerido na Ref. 66 já 

decorreu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44707 Nr: 2625-49.2017.811.0092

 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): 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:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, a manifestar-se nos autos requerendo 

o que entender de direito, no prazo legal.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000080-81.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIVIA DAMIANA DA SILVA COSTA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000080-81.2020.8.11.0092. DEPRECANTE: 

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL DEPRECADO: RIVIA DAMIANA DA SILVA 

COSTA Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia como mandado. 

Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição. Oficie-se ao juízo deprecante, para as comunicações de 

praxe. ALTO TAQUARI, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000076-44.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOHANN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DE SOUZA OAB - MT5681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAURI GARBUGIO (AUTORIDADE COATORA)

Municipio De Alto Taquari (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000076-44.2020.8.11.0092. IMPETRANTE: 

ADRIANO JOHANN IMPETRADO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI 

AUTORIDADE COATORA: FABIO MAURI GARBUGIO Adriano Johann 

impetrou MANDADO DE SEGURANÇA em face do Prefeito do Município de 

Alto Taquari/MT alegando que no bojo do Processo Administrativo nº 

261/2018, eivado de incontáveis irregularidades, objeto de processo 

específico em trâmite nesta comarca, foi demitido injustamente do cargo de 

operador de máquinas que ocupou por mais de 20 anos. Com o 

afastamento do prefeito por força de ação de improbidade administrativa, 

o impetrante protocolizou pedido de revisão do processo administrativo 

que culminou com sua demissão, sendo então reconduzido ao cargo por 

decisão do prefeito em exercício. Em 23/09/2019 a Comissão Revisional 

concluiu pela nulidade do Processo Administrativo nº 261/2018 por não 

obedecer ao rito legal estabelecido em lei. Nesse ínterim, em meados de 

outubro de 2019, o impetrado regressou ao comando da Prefeitura e, sob 

sua tutela, o ilustre assessor jurídico emitiu equivocado parecer em que 

opinara pela irregularidade do pedido de revisão e sua consequente 

nulidade, cujos fundamentos foram utilizados pelo prefeito para revogar a 

decisão proferida no Processo Revisional e a portaria que havia 

reintegrado o impetrante ao seu cargo. Reclamou ser vítima de 

perseguição política por parte do atual prefeito. Ao final, requereu a 

concessão de liminar para que sejam suspensos os efeitos da Portaria nº 

457/2019 e, por consequência, seja o impetrante reintegrado no cargo, e 

no mérito o reconhecimento da nulidade dos atos administrativos 

impugnados. A inicial veio instruída com os documentos É o relatório. 

DECIDO. O Mandado de Segurança é ação constitucional, de natureza 

cível, prevista no art. 5º, LXIX, da Constituição da República e na Lei 

12.016/2009, visando a proteção de direito líquido e certo lesado ou que 

sofra ameaça de lesão, em decorrência de ato de autoridade, praticado 

com ilegalidade ou abuso de poder. Entende-se por direito líquido e certo 

aquele demonstrado de plano, por meio de provas pré-constituídas. Por 

sua vez, a concessão da liminar, em mandado de segurança, exige dois 

requisitos: a relevância do fundamento e a possibilidade de ineficácia da 

medida, caso concedida ao final, nos termos do artigo 7º, III, da Lei nº 

12.016/2009. Na presente ação constitucional, o impetrante objetiva a 

suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo prefeito no procedimento 

administrativo que visava a anulação do processo administrativo anterior 

que culminou com a sua demissão, com o consequente retorno ao cargo 

público que ocupava na Administração Municipal. Com efeito, de acordo 

com o princípio da Separação dos Poderes, insculpido logo no art. 2º da 

Constituição Federal de 1988, os Poderes da República são independentes 

e harmônicos entre si. Logo, não cabe ao Judiciário, em regra, ingerir em 

atos “interna corporis” oriundos de outro poder. A única exceção é a 

possibilidade de controle da legalidade de tais atos e abuso de poder, cujo 

resultado pode implicar em anulação do procedimento praticado de forma 

irregular. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL – MEDIDA CAUTELAR 

CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE 

SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – OCORRÊNCIA DA COISA 

JULGADA – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR – ALEGAÇÃO DE 

PERICULUM IN MORA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EFEITOS DE 

CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DE 

APRESENTAÇÃO CONCOMITANTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Deve ser 

indeferida a liminar requerida em medida cautelar em não sendo 

demonstrado conjuntamente o periculum in mora e a verossimilhança das 

alegações. (TJMT - AgR 80662/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/07/2012, 

Publicado no DJE 14/08/2012)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO 

LIMINAR. ASPECTOS FORMAIS DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO 

ADOTADO. CASSAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL. No caso dos autos, em 

sede de cognição sumária, ausente irregularidade no procedimento 

adotado pela Câmara de Vereadores Municipal que culminou com a 

cassação do mandato do Prefeito Municipal, pois realizado em 

conformidade com as disposições do Decreto-Lei 201/67. Além disso, 

inviável analisar o mérito do ato administrativo e os elementos probatórios 

que foram valorados pela Administração Pública, posto ser vedado ao 

Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da harmonia e 

separação dos Poderes previsto constitucionalmente. NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70066947219, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz 

Grassi Beck, Julgado em 01/06/2016)” Analisando os fatos, fundamentos 

e provas trazidos na inicial, ao menos nesta fase processual, não 

vislumbro qualquer lesão a direito líquido e certo do impetrante. Em primeiro 

lugar, porque nos casos de processos administrativos, a decisão da 

autoridade competente não fica vinculada ao parecer jurídico nem à 

conclusão da comissão processante/revisora. Até porque, se assim não 

fosse, a competência para as decisões deveria ser direcionada para a 

comissão ou assessoria jurídica. Em segundo lugar, analisando os 

detalhes do pedido de revisão, observo que foi protocolado junto à 

prefeitura no dia 15/07/2019, às 15:10 horas. No mesmo dia, foi proferido 

o parecer da assessoria jurídica, a manifestação da controladoria, a 

decisão do prefeito em exercício e a publicação da portaria reintegrando o 

servidor ao cargo de origem. Chama à atenção a rapidez com que os atos 

foram praticados em vários setores do órgão, situação um tanto atípica no 

setor público, especialmente nos pequenos municípios. Chama ainda à 

atenção o fato do pedido revisional ter sido protocolado logo após o 

Vice-Prefeito assumir a chefia do Poder Executivo Municipal em 

decorrência do afastamento cautelar do Prefeito. Tais fatos indicam, a meu 

ver, que se o impetrante é perseguido politicamente, como afirma na inicial, 

por outro lado, ao que parece, é favorecido pelo grupo contrário. Nesse 

cenário, entendo prudente aguardar a formação do contraditório e 

manifestação ministerial para tomada de decisão em cognição exauriente. 

Mesmo porque, como é sabido, os atos administrativos gozam da 

presunção de legitimidade, até que haja prova em contrário. Destarte, 

ausentes os requisitos legais, impõe-se o indeferimento da liminar. ANTE O 

EXPOSTO, indefiro a liminar. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) coatora(s) 

do conteúdo da petição inicial, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestar informações (art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/09). Intime-se o 

impetrante. Após, com ou sem a manifestação, certifique-se e abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000505-45.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA NOGUEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO(A))

DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES OAB - MT15497/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXICASE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 534 de 691



Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000505-45.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

SILVANA APARECIDA NOGUEIRA GOMES REQUERIDO: MAXICASE 

MAQUINAS LTDA Chamo o feito à ordem. Analisando os autos verifico que 

foi realizado a reintegração na posse dos bens móveis em favor da parte 

requerente, esgotando, assim, a finalidade da presente. Logo, estando a 

precatória devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição. ALTO TAQUARI, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000084-21.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCICLEIA BASTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS BARRAL DAS NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000084-21.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

FRANCICLEIA BASTOS SILVA REQUERIDO: FRANCISCO DE ASSIS 

BARRAL DAS NEVES Cumpra-se com urgência como deprecado, servindo 

a cópia como mandado. Depois de devidamente cumprida, devolva-se à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens, dando-se baixa nos 

registros cartorários e distribuição. Oficie-se urgente ao juízo deprecante, 

para as comunicações de praxe. ALTO TAQUARI, 29 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000845-86.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA PATRICIA DANIELIDES DE ARRUDA DELIBERADOR LOPES 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000845-86.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL REQUERIDO: ANNA PATRICIA DANIELIDES 

DE ARRUDA DELIBERADOR LOPES Diante da manifestação de I.D 

28494477, devolva-se à Comarca de origem, com as nossas homenagens, 

dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição. ALTO TAQUARI, 

29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-77.2020.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

L. DE C. PEDRO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDO FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS DECISÃO Processo: 

1000056-77.2020.8.11.0084. EXEQUENTE: L. DE C. PEDRO - EPP 

EXECUTADO: EDNALDO FERNANDES DA SILVA Vistos. Trata-se os autos 

de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente proposta 

por Dom Bosco Materiais para construção, representado por Wheverton 

Carvalho da Costa em face de Ednaldo Fernandes da Silva, fundado em 

título extrajudicial, objetivando o recebimento do importe de R$: 2.911,30 

(dois mil, novecentos e onze reais e trinta centavos), representado por 

uma nota promissória emitida em 03/12/2013. A inicial veio instruída com 

documentos. É o relato do necessário. Decido. É sabido que a nota 

promissória é um título de crédito pelo qual alguém se compromete a pagar, 

a outrem, determinada quantia, em certo prazo. Porque emitida pelo 

devedor, ela passa a ser um título de crédito desde a sua emissão, e o 

seu possuidor ou portador poderá, logo após o vencimento, claro, não 

sendo paga, propor ação executiva para recebê-la. Trata-se, pois, de 

título que independe de questionamentos acerca de sua causa. Pelas 

regras de prescrição, verifico que há a possibilidade da nota promissória 

estar prescrita, haja vista que em casos dessa estirpe a prescrição se 

opera em 03 (três) anos. Com base nos artigos 70 e 77, da Lei Uniforme 

de Genebra, o direito à ação de execução, para cobrança de crédito 

representado por nota promissória, prescreve em três (03) anos, 

contados do seu vencimento. Vejamos: "Art. 70. Todas as ações contra o 

aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu 

vencimento. (...) Art. 77. São aplicáveis às Notas Promissórias, na parte 

em que não sejam contrárias à natureza deste título, as disposições 

relativas às letras e concernentes: (...) Prescrição (art., 70 e 71)". No 

caso, a nota promissória foi emitida em 03/12/2012, com vencimento em 

03/01/2014. Por sua vez, a execução somente foi ajuizada em 27/01/2020, 

ou seja, já expirado o lapso prescricional. Com essas considerações, 

verificada está a ocorrência da prescrição. Desse modo, sendo matéria de 

ofício, pode o Juízo deliberar quanto a ela, no entanto, por respeito à 

sistemática da lei adjetiva, que rechaça decisões surpresas e preza pelo 

contraditório, entendo que a parte deve ser intimada para se manifestar. 

Posto isto: INTIME-SE a parte promovente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pronuncie-se acerca da eventual ocorrência da prescrição 

da nota promissória que embasa a demanda. CONSIGNE-SE que o 

presente despacho está em consonância com as disposições do art. 10 

do CPC/15. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos para as deliberações que 

se fizerem pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Apiacás-MT, 

28 de janeiro de 2020. Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-62.2020.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

L. DE C. PEDRO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDO FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS DECISÃO Processo: 

1000057-62.2020.8.11.0084. EXEQUENTE: L. DE C. PEDRO - EPP 

EXECUTADO: EDNALDO FERNANDES DA SILVA Vistos. Trata-se os autos 

de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente proposta 

por Dom Bosco Materiais para construção, representado por Wheverton 

Carvalho da Costa em face de Ednaldo Fernandes da Silva, fundado em 

título extrajudicial, objetivando o recebimento do importe de R$: 38.689,66 

(trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis 

centavos), representado por 12 (doze) notas promissórias emitidas em 

03/12/2013. A inicial veio instruída com documentos. É o relato do 

necessário. Decido. É sabido que a nota promissória é um título de crédito 

pelo qual alguém se compromete a pagar, a outrem, determinada quantia, 

em certo prazo. Porque emitida pelo devedor, ela passa a ser um título de 

crédito desde a sua emissão, e o seu possuidor ou portador poderá, logo 

após o vencimento, claro, não sendo paga, propor ação executiva para 

recebê-la. Trata-se, pois, de título que independe de questionamentos 

acerca de sua causa. Pelas regras de prescrição, verifico que há a 

possibilidade da nota promissória estar prescrita, haja vista que em casos 

dessa estirpe a prescrição se opera em 03 (três) anos. Com base nos 

artigos 70 e 77, da Lei Uniforme de Genebra, o direito à ação de 

execução, para cobrança de crédito representado por nota promissória, 

prescreve em três (03) anos, contados do seu vencimento. Vejamos: "Art. 
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70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 

(três) anos a contar do seu vencimento. (...) Art. 77. São aplicáveis às 

Notas Promissórias, na parte em que não sejam contrárias à natureza 

deste título, as disposições relativas às letras e concernentes: (...) 

Prescrição (art., 70 e 71)". No caso, as nota promissórias foram emitidas 

em 03/12/2013, com vencimento em 03/01/2013 à 03/12/2013. Por sua 

vez, a execução somente foi ajuizada em 27/01/2020, ou seja, já expirado 

o lapso prescricional. Com essas considerações, verificada está a 

ocorrência da prescrição. Desse modo, sendo matéria de ofício, pode o 

Juízo deliberar quanto a ela, no entanto, por respeito à sistemática da lei 

adjetiva, que rechaça decisões surpresas e preza pelo contraditório, 

entendo que a parte deve ser intimada para se manifestar. Posto isto: 

INTIME-SE a parte promovente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pronuncie-se acerca da eventual ocorrência da prescrição das notas 

promissórias que embasam a demanda. CONSIGNE-SE que o presente 

despacho está em consonância com as disposições do art. 10 do CPC/15. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me os autos conclusos para as deliberações que se fizerem 

pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Apiacás-MT, 29 de 

janeiro de 2020. Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-62.2015.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO FERREIRA CATULINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS DECISÃO Processo: 

8010032-62.2015.8.11.0084. REQUERENTE: PRODUTIVA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME REQUERIDO: 

EVALDO FERREIRA CATULINO Vistos. De início determino à secretaria que 

proceda-se a alteração da fase processual da classificação do processo 

para cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, 

acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento), além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos á execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Cumpridas as determinações acima, voltem-se conclusos para análise dos 

demais pedidos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Apiacás-MT, 29 de 

janeiro de 2020. Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-04.2017.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

BR SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI OAB - MT4931/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

8009999-04.2017.8.11.0084. REQUERENTE: BR SUPERMERCADO EIRELI - 

EPP REQUERIDO: BANCO BRADESCO S A Vistos. Sem delongas, 

verifica-se que o reclamado depositou o juízo o valor da condenação 

devidamente atualizado, conforme comprovante aportado ao id: 20937067. 

Da mesma forma, o reclamante manifestou concordância ao valor 

depositado, conforme petição de id: 21507430. Assim, expeça-se o 

respectivo alvará para levantamento do valor depositado, observando os 

dados bancários aportados na petição de id: 21507434. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO o presente processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Apiacás - MT, 29 de janeiro de 2020. Tibério de Lucena Batista 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-69.2018.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

1000074-69.2018.8.11.0084. REQUERENTE: RUBENS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Relatório 

dispensado, ex vi do art. 38 da Lei 9.099/95. Considerando que os atos 

das partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, com 

fulcro no parágrafo único do art. 22 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, par que produzam seus legais e jurídicos efeitos, o acordo de 

vontades realizado pelos interessados no ID.19649917, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, 

declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Conforme o Enunciado 12 dos Juizados Especiais do Estado 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. (aprovado XII Encontro – Cuiabá). Por fim, 

procedidas ás anotações e baixas necessárias, arquivem-se estes autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Apiacás-MT, 29 de janeiro de 2020. 

Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-69.2018.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

1000074-69.2018.8.11.0084. REQUERENTE: RUBENS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Relatório 

dispensado, ex vi do art. 38 da Lei 9.099/95. Considerando que os atos 

das partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, com 

fulcro no parágrafo único do art. 22 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, par que produzam seus legais e jurídicos efeitos, o acordo de 

vontades realizado pelos interessados no ID.19649917, cujas cláusulas e 
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condições passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, 

declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Conforme o Enunciado 12 dos Juizados Especiais do Estado 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. (aprovado XII Encontro – Cuiabá). Por fim, 

procedidas ás anotações e baixas necessárias, arquivem-se estes autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Apiacás-MT, 29 de janeiro de 2020. 

Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-69.2018.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

1000074-69.2018.8.11.0084. REQUERENTE: RUBENS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Relatório 

dispensado, ex vi do art. 38 da Lei 9.099/95. Considerando que os atos 

das partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, com 

fulcro no parágrafo único do art. 22 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, par que produzam seus legais e jurídicos efeitos, o acordo de 

vontades realizado pelos interessados no ID.19649917, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, 

declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Conforme o Enunciado 12 dos Juizados Especiais do Estado 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. (aprovado XII Encontro – Cuiabá). Por fim, 

procedidas ás anotações e baixas necessárias, arquivem-se estes autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Apiacás-MT, 29 de janeiro de 2020. 

Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-69.2018.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

1000074-69.2018.8.11.0084. REQUERENTE: RUBENS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Relatório 

dispensado, ex vi do art. 38 da Lei 9.099/95. Considerando que os atos 

das partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, com 

fulcro no parágrafo único do art. 22 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, par que produzam seus legais e jurídicos efeitos, o acordo de 

vontades realizado pelos interessados no ID.19649917, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, 

declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Conforme o Enunciado 12 dos Juizados Especiais do Estado 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. (aprovado XII Encontro – Cuiabá). Por fim, 

procedidas ás anotações e baixas necessárias, arquivem-se estes autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Apiacás-MT, 29 de janeiro de 2020. 

Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001101-94.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SOUZA DE FREITAS (REQUERENTE)

JULIO CESAR SOUZA DE FREITAS (REQUERENTE)

ZILDA APARECIDA BASSO DE FREITAS (REQUERENTE)

MARIO SERGIO DE FREITAS (REQUERENTE)

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:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001101-94.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ZILDA APARECIDA BASSO DE 

FREITAS, MARIO SERGIO DE FREITAS, CARLOS ALBERTO SOUZA DE 

FREITAS, JULIO CESAR SOUZA DE FREITAS Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ALVARÁ 

JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO – NCPC, art. 719 e ss. c/c art. 666 e Lei n. 

6.858/80 – em que a parte interessada ZILDA APARECIDA BASSO DE 

FREITAS, MÁRIO SÉRGIO DE FREITAS, CARLOS ALBERTO SOUZA DE 

FREITAS, JÚLIO CÉSAR SOUZA DE FREITAS pugna pela assistência 

judiciária gratuita e para que lhe seja autorizado a transferência de veículo 

de pequeno valor – Renault Clio PRI 1.0 16VH ano fabricação e modelo 

2003, placa DMJ 8189, Cor PRATA, Chassi n. 93YBB06253J416696, 

Renavam n. 00811775852 - existente em nome do de cujus DELCIDES 

SOUZA DE FREITAS, com quem aquela vivia maritalmente, sendo que os 3 

(três) filhos abrem mão desse. Juntou documentos. Não sendo o caso de 

manifestação/intervenção do(a) representante do Ministério Público - 

NCPC, art. 178 -, os autos sequer foram encaminhados com vista para que 

atuasse como fiscal da ordem jurídica/lei. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A parte interessada pugna pela expedição 

de alvará judicial em seu favor para o fim de permitir para que lhe seja 

autorizado a transferência de veículo de pequeno valor não feito em vida 

pelo de cujus, especificamente DELCIDES SOUZA DE FREITAS. Presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. No direito processual civil brasileiro 

pedido de alvará judicial é cabível quando o requerente, ou requerentes, 

necessitarem que o juiz intervenha em uma situação, eminentemente 

privada, com escopo de autorizar a prática de um ato. Os casos mais 

comuns para os pedidos de alvará judicial são para autorização para 

levantamento do FGTS e PIS de pessoa falecida, tornando desnecessária 

a inclusão do pedido em inventário, conforme disposto na Lei n. 

6.858/1980, também de pequenas quantias em conta corrente, caderneta 

de poupança, de pessoas falecidas que não deixaram outros bens, 
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autorização para venda de imóveis pertencentes a incapazes (menores e 

interditados) e autorização para retirar dinheiro de menores em contas 

bancárias, sendo a transferência de veículos admitida de forma 

excepcional e quando preenchidos alguns requisitos, pois se tem 

flexibilizado esta questão, admitindo o uso do procedimento do alvará 

judicial para isso, quando se tratar de único bem de pessoa falecida e, 

assim como nos demais casos, desde que haja a autorização dos 

herdeiros do de cujus. Esses bens previstos na Lei n. 6.858/80 podem ser 

recebidos/levantados por ação autônoma de alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento, cuja competência é da 

Justiça Estadual - Enunciado n. 161 da Súmula do STJ. A parte 

interessada objetiva que lhe seja autorizado a transferência de veículo de 

pequeno valor - Renault Clio PRI 1.0 16VH ano fabricação e modelo 2003, 

placa DMJ 8189, Cor PRATA, Chassi n. 93YBB06253J416696, Renavam n. 

00811775852 - existente em nome do de cujus DELCIDES SOUZA DE 

FREITAS, com quem aquela vivia maritalmente, sendo que os 3 (três) filhos 

abrem mão desse. A apuração da existência de bens e a sua 

transferência deve, em regra, ser deduzida em sede de 

inventário/arrolamento. Contudo, considerando que se trata do único bem, 

com valor inexpressivo, e que todos os herdeiros são maiores e capazes 

e expressamente anuíram com a venda do bem e a destinação do valor em 

favor de um deles, tem-se entendido possível o seu deferimento, em 

atendimento à instrumentalidade das formas e garantia de celeridade, 

mormente porque nesse procedimento o juiz não fica limitado à legalidade 

estrita, podendo abandonar o excesso de formalismo e atentar à finalidade 

social da norma, aplicando em cada a solução que entender mais 

conveniente e oportuna. Nesses termos: “Apelação Cível – Alvará judicial 

– Justiça gratuita – cabimento – Autorização para alienação de veículo – 

Único bem móvel pertencente ao "de cujus" – Pequeno valor – 

admissibilidade – Desnecessidade de abertura de inventário – 

Instrumentalidade da Lei n. 6.858/80 e artigo 1.037 do CPC – Possibilidade 

– Reforma da sentença – Recurso provido”. (TJ-SP - APL: 

00071948020148260157 SP 0007194-80.2014.8.26.0157, Relator: 

Augusto Rezende, Data de Julgamento: 23/06/2015, 1ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 25/06/2015) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE 

ALVARÁ PARA VENDA DE VEÍCULO EM NOME DO DE CUJUS. 

DEFERIMENTO. Ainda que o pedido de alvará não se trate de valores em 

depósito bancário, tal qual previsto na Lei nº 6.858/80, e mesmo havendo 

outros bens a inventariar; é viável deferir a venda de veículo em nome do 

morto em razão da comprovação das despesas com funeral, 

concordância de todos os herdeiros e viúva meeira, bem como diante da 

prova de que os sucessores não são pessoas abastadas. Deferido o 

alvará. PROVIDO. EM MONOCRÁTICA”. (TJ-RS - AC: 70052561883 RS, 

Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 27/01/2014, Oitava Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/01/2014) 

“APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - TRANSFERÊNCIA DA 

PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ÚNICO BEM DEIXADO PELO DE CUJUS - 

DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO - REEMBOLSO DO MONTANTE GASTO 

COM O FUNERAL - POSSIBILIDADE - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA - LEGALIDADE ESTRITA MITIGADA - EXEGESE DO ART. 

1.109 DO CPC - RECURSO PROVIDO. No procedimento especial de 

jurisdição voluntária o juiz não fica limitado à legalidade estrita, podendo 

abandonar o excesso de formalismo e atentar à finalidade social da 

norma, aplicando em cada a solução que entender mais conveniente e 

oportuna. Sendo assim, dada a peculiaridade do caso concreto, é possível 

autorizar, mediante alvará judicial, a transferência do único bem do de 

cujus para o seu cônjuge, para que possa se ressarcir das despesas 

efetuadas com o funeral”. (TJ-SC - AC: 629457 SC 2008.062945-7, 

Relator: Mazoni Ferreira, Data de Julgamento: 27/03/2009, Segunda 

Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de 

Itapiranga) “Alvará judicial, para transferência do único bem móvel (veículo 

VW Gol MI, ano/modelo 1998) de propriedade do de cujus - Decisão que 

rejeitou o requerimento - Inconformismo - Acolhimento - A literalidade do 

art. 1.037, do CPC, deve ser abrandada, para garantir o acesso ao direito 

reivindicado pelos herdeiros - Valor de mercado do veículo que é inferior 

ao previsto no normativo que autoriza o levantamento de saldo bancário - 

Ausência de litígio entre viúva e herdeiros - Caráter instrumental do 

processo - Decisão reformada - Recurso provido”. (TJ-SP - AI: 

22323353520158260000 SP 2232335-35.2015.8.26.0000, Relator: Grava 

Brazil, Data de Julgamento: 16/12/2015, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 17/12/2015) A lição de Sílvio de Salvo Venosa, em sua 

obra Direito das Sucessões: "A prática demonstrou que em certas 

situações, apesar da obrigatoriedade do inventário e da partilha, tais 

requisitos podem ser simplificados ou até dispensados. Como não há 

interesse do fisco, quando a herança é composta somente de valores 

mobiliários, ou de um único bem móvel (um automóvel, por exemplo), sendo 

poucos e conhecidos os herdeiros, passou-se à prática de permitir tão-só 

um pedido de alvará para liberação desses valores aos herdeiros e à 

cônjuge, levando-se em consideração, principalmente, o caráter finalístico 

da lei e a instrumentalidade do processo. Assim, normalmente se faz 

quando se cuida, por exemplo, apenas de autorizar a transferência de um 

automóvel, ou a abertura de um cofre de aluguel, como único bem deixado 

pelo de cujus" (Direito Civil, vol. 7, Direito das Sucessões, São Paulo : 

Editora Atlas S/A, p.236) Ademais, o valor do veículo/bem móvel se 

enquadra na faixa de isenção legal quando ao tributo ITCD – Lei Estadual 

n. 7.850/02, art. 6º, I, “a”, em que “Art. 6º Fica isenta do imposto: I - a 

transmissão causa mortis: a) de patrimônio, cujo valor total do espólio não 

ultrapassar a 500 (quinhentas) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPFMT”. Em relação aos sucessores previstos na lei civil há a 

existência de outros prováveis herdeiros, cuja autorização para aquela 

transferir foi juntada. Nesses termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM 

NOME DO DE CUJUS. DESPESAS COM O FUNERAL. NECESSIDADE DA 

MANIFESTAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. Ainda que seja possível, 

independentemente de inventário ou arrolamento, a teor do que estabelece 

o art. 1.º da Lei n.º 6.858/80, o recebimento de valores devidos e não 

recebidos em vida, inexistindo dependente do de cujus habilitado junto ao 

INSS, mas tendo ele deixado 13 filhos/sucessores, cabe a manifestação 

de todos estes a respeito do pedido de alvará, ainda que somente o 

agravante tenha arcado com o valor do funeral. Ademais, há bens em 

nome do de cujus a partilhar o que exige a abertura do inventário. 

Apelação desprovida, de plano”. (TJ-RS - AC: 70067428722 RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 19/01/2016, Sétima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2016) Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, I -, e, excepcionalmente e diante 

das peculiaridades do caso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

para DETERMINAR a expedição de ALVARÁ JUDICIAL para AUTORIZAR a 

interessada Sra. Zilda Aparecida Basso de Freitas a vender e realizar a 

transferência de veículo de pequeno valor - Renault Clio PRI 1.0 16VH ano 

fabricação e modelo 2003, placa DMJ 8189, Cor PRATA, Chassi n. 

93YBB06253J416696, Renavam n. 00811775852 - existente em nome do 

de cujus DELCIDES SOUZA DE FREITAS. Condeno a parte 

autora/interessado(a) – NCPC, art. 88 - “Nos procedimentos de jurisdição 

voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas 

entre os interessados” - no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão 

ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não 

ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a 

citação da parte adversa, uma vez que trato de procedimento de jurisdição 

voluntária, em que não há lide ou partes, mas interessados. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 28 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000058-88.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARIO DONIZETE CAMPOS JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para que efetue o recolhimento das custas da 

diligência do oficial de justiça para cumprimento da CP.
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 113565 Nr: 4311-73.2019.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Visto e bem examinado.Trato de CARTA PRECATÓRIA/DEPRECATA 

oriunda para a produção de prova oral em audiência, razão pela qual 

DETERMINO que cumpra na forma deprecada e servindo como mandado 

ou, ausente eventual documento – CPP, arts. 222 e 354; CNGC, art. 1.359 

e ss. -, solicite a complementação junto à origem.Consequentemente, 

DESIGNO a AUDIÊNCIA, a ser conduzida pelo magistrado e para a 

produção da prova oral no dia 5 de fevereiro de 2020 (quarta-feira), às 

13h45min., bem como DETERMINO que, em sendo necessário, intime o(a) 

representante do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria 

Pública de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 

8.625/1993, art. 41, IV, LC n. 80/1990, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, 

incluído pela Lei n. 9.271/1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, 

§ 1º –, da data agendada.A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser intimada(s) 

para comparecer(em) à audiência de instrução e julgamento, bem como 

advertida(s) de que, deixando de comparecer(em) sem motivo justificado, 

sujeitar-se-á(ão) à condução coercitiva, com auxílio de força policial, se 

necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista no CPP, bem 

como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de desobediência e ao 

pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 218, 219 e 458.Caso 

se encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local, DETERMINO 

que o(s) requisite – CPP(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70532 Nr: 2291-17.2016.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Senturion - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que o executado efetuasse o 

pagamento do débito, motivo pelo qual intimo a parte exequente para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44 Nr: 71-13.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Modesto Leite Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Feitosa - OAB:3839/MT, 

Rodin da Silva Ciralli - OAB:2551/MT, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS 

NEVES - OAB:22056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Marvulle - 

OAB:3.110/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido na petição de 

Ref: 8, motivo pelo qual intimo a parte exequente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6781 Nr: 2667-28.2001.811.0038

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Reg. de Eng. Arqut. e Agronomia de M.T. 

CREA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adao Candido Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatyane C. Albuquerque - OAB:

 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). Intimando-os ainda para manifestar, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16592 Nr: 72-46.2007.811.0038

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilei Rosa de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:MT/10885, Taísa Esteves Matsubara Sanches - OAB:MT/ 11360, 

Thiago Deluque Costa Pereira - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

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

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial – ref. 13.

 Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18198 Nr: 1515-32.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. Batista da Silva Marcenaria, Izaias Batista da 

Silva, Marcos Antonio de Carvalho

 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). Intimando-os ainda para manifestarem, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18712 Nr: 2019-38.2007.811.0038

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Curtume Araputanga Ltda, José Almiro Bihl, 

Paulo Roberto Bihl, José Ricardo Bihl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:MT/ 9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:MT/ 7680, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:MT/5222

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

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

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial – ref. 33.

 Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24088 Nr: 123-52.2010.811.0038

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Fazenda Publica Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Total Informática Ltda., Carmem Silvia Pereira 

Dias Sanaiotti, Andreza Cristina Sanaiotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Subprocurador Geral da Subprocuradoria Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aisi Anne Lima Tiago - 

OAB:MT - 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, 

Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

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

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial – ref. 18.

 Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75376 Nr: 1618-87.2017.811.0038

 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: OAdCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO as 

partes, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial – ref. 74.

 Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-20.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOVITA ETIENE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES OAB - MT15416/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REU)

 

PROCESSO n. 1000069-20.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:JOVITA ETIENE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES 

POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 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: 07/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

CUIABÁ, 29 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: 1000071-87.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA GARCIA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000071-87.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:JOSE MARIA 

GARCIA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELA APARECIDA 

CARDOSO, PAULA REGINA CARDOSO POLO PASSIVO: BANCO CETELEM 

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: 07/05/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . CUIABÁ, 29 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: 1000324-46.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO CARI LOPES (REQUERENTE)

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))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-98.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DOS REIS NEIVA (REQUERENTE)

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:

MARCOS PEREIRA ALECRIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para apresentar contrarrazões 

recursais.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000131-96.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELIA CRISTINA MEDEIROS MENDONCA OAB - MT13340/O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA LUCIANE FRIGO OAB - SP269989 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO SILVA RIBAS (REQUERIDO)

JESSICA IRACI RODRIGUES RIBAS (REQUERIDO)

ENI SANDRA FABIANO PEREIRA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA GLEBA SANTO ANDRE III 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

Justiça Federal - Subseção Judiciária de Diamantino-MT (DEPRECANTE)
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JUÍZO DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (DEPRECADO)

 

Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001126-46.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO ZAMBONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE MARCIA SACCOL BULGARELLI OAB - SC8542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIMAS TORTELLI (REQUERIDO)

MAURO FRANCISCO TORTELLI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (DEPRECADO)

 

Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001021-69.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ESQUADRIA E AUTO GUINCHO SB LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA CASAS FIDALGO FILHA OAB - MS17394 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DA SILVA SOUZA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CAMPO GRANDE/MS - 3ª VARA CÍVEL - JUSTIÇA COMUM (DEPRECANTE)

Vara Única - Arenápolis/MT (DEPRECADO)

 

Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Intimação 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)

 

Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000802-56.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINO JOSÉ BARBOSA (REQUERIDO)

MOACIR ARLINDO DE ACACIO (REQUERIDO)

JOSE MARIANO DE LIMA (REQUERIDO)

JAIR DE SOUZA BARROS (REQUERIDO)

BENTO JOSÉ BARBOSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Vara Única - Arenápolis/MT (DEPRECADO)

Justiça Federal - Subseção Judiciária de Diamantino-MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000802-56.2019.8.11.0026. REQUERENTE: INST. 

NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA REQUERIDO: JOSE MARIANO 

DE LIMA, MOACIR ARLINDO DE ACACIO, LINO JOSÉ BARBOSA, BENTO 

JOSÉ BARBOSA, JAIR DE SOUZA BARROS Vistos. Comunique-se ao 

Juízo Deprecante quanto ao teor do ofício Id. 28032689, para ciência e 

providências que entender pertinentes. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000937-68.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DA SILVA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Termo de Audiência em PDF.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000987-94.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

terloc ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Termo de Audiência em PDF.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000888-27.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA VISQUETI PRATES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Termo de Audiência em PDF.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000804-26.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR COSMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS TERMO DE AUDIÊNCIA EM PDF.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000105-35.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Termo de Audiência em PDF.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000726-32.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA GONCALVES DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRONE SELIN DE MORAES OAB - MT25992/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Termo de Audiência em PDF.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000788-72.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRITO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS TERMO DE AUDIÊNCIA EM PDF.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-47.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONISMAR GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

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 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000186-47.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:RONISMAR 

GOMES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUSSIVALDO 

FERNANDES DE SOUZA POLO PASSIVO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT 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 - Conciliação/ JEC Data: 11/03/2020 Hora: 

15:20 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 . CUIABÁ, 29 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: 8010172-13.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MIGUEL PANSINE (EXEQUENTE)

ELIZETE SARDE PANSINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-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 

DIREITO PROCESSO n. 8010172-13.2014.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

15.998,00 POLO ATIVO: Nome: ELIZETE SARDE PANSINI Endereço: Rua 

PRESIDENTE TRANCREDO NEVES, 50, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 Nome: JOAQUIM MIGUEL PANSINE Endereço: Rua 

PRESIDENTE TRANCREDO NEVES, 50, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TRES COMERCIO DE 

PUBLICACOES LTDA. Endereço: , 1212, RUA WILLIAM SPEERS 1000, 

Lapa, SÃO PAULO - SP - CEP: 05067-900 ESPÉCIE: [Indenização por Dano 

Moral]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença 

vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 29 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010172-13.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MIGUEL PANSINE (EXEQUENTE)

ELIZETE SARDE PANSINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-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 

DIREITO PROCESSO n. 8010172-13.2014.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

15.998,00 POLO ATIVO: Nome: ELIZETE SARDE PANSINI Endereço: Rua 

PRESIDENTE TRANCREDO NEVES, 50, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 Nome: JOAQUIM MIGUEL PANSINE Endereço: Rua 

PRESIDENTE TRANCREDO NEVES, 50, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TRES COMERCIO DE 

PUBLICACOES LTDA. Endereço: , 1212, RUA WILLIAM SPEERS 1000, 

Lapa, SÃO PAULO - SP - CEP: 05067-900 ESPÉCIE: [Indenização por Dano 

Moral]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA, acima qualificada, do inteiro teor da r. sentença 

vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 29 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: 8010160-28.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANI OKADA DE MOURA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))
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MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/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))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010160-28.2016.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência do despacho proferidos nos autos, na qual 

passo a transcrever: Vistos etc.1. INFRUTÍFERA a conciliação, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 01 (PRIMEIRO) DE MARÇO 

DE 2018, ÀS 16H30MIN. 2. INTIMEM-SE, o(a/s) patrono(a/s) dos litigantes 

da audiência designada, para qual deverão trazer suas testemunhas 

independente de intimação, sob pena de desistência com as advertências 

dos artigos 34 e 51 da Lei nº 9.099 de 1995. 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 comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

Arenápolis, 27/10/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-28.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANI OKADA DE MOURA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/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))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010160-28.2016.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência do despacho proferidos nos autos, na qual 

passo a transcrever: Vistos etc.1. INFRUTÍFERA a conciliação, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 01 (PRIMEIRO) DE MARÇO 

DE 2018, ÀS 16H30MIN. 2. INTIMEM-SE, o(a/s) patrono(a/s) dos litigantes 

da audiência designada, para qual deverão trazer suas testemunhas 

independente de intimação, sob pena de desistência com as advertências 

dos artigos 34 e 51 da Lei nº 9.099 de 1995. 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 comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

Arenápolis, 27/10/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-28.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANI OKADA DE MOURA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/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))

 

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 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 8010160-28.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 21.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: HOZANI OKADA DE MOURA OLIVEIRA Endereço: Rua DAS 

AÇUSSENAS, SEM NÚME, QUADRA 21A, BAIRRO PLANALTO, NOVA 

MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: , 184, - ATÉ 

789/790, Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-500 Senhor(a)HOZANI 

OKADA DE MOURA OLIVEIRA A presente carta tem por finalidade a 

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. ARENÁPOLIS, 29 de janeiro de 2020. 

Atenciosamente, (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: 1001022-54.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JARILSON DUTRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

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 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1001022-54.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JARILSON DUTRA MORAES Endereço: 

Avenida Presidente Vargas, SN, AO LADO DO BAR DO GERALDO, VILA 

NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

PAGSEGURO INTERNET LTDA Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA 

LIMA, 1.384, - DE 1027 A 1501 - LADO ÍMPAR, JARDIM PAULISTANO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01452-002 Senhor(a): JARILSON DUTRA MORAES A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 15:40. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARENÁPOLIS, 29 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: 1001023-39.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEMATECH HARDWARE LTDA (REQUERIDO)

 

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 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1001023-39.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 23.900,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GLEICIANE NOGUEIRA DA SILVA 

Endereço: RUA DAS HORTÊNCIAS, 53, PLANALTO, NOVA MARILÂNDIA - 

MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: BEMATECH HARDWARE 

LTDA Endereço: RUA FRANCISCO MUNÕZ MADRID, 625, SETOR 

MODULOS 402 E 403, ROSEIRA DE SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOSÉ DOS 

PINHAIS - PR - CEP: 83070-152 Senhor(a): GLEICIANE NOGUEIRA DA 

SILVA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 16:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARENÁPOLIS, 29 de janeiro de 2020. (Assinado 

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

N o r m a s  G e r a i s  d a  C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

jeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000145-80.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

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 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000145-80.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 5.300,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários, 

Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA Endereço: Rua 

Presidente Getúlio Vargas, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: CENTRO EMPRESARIAL 

ITAÚ CONCEIÇÃO- 09 andar, 100, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA 

ARANHA -, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 

Senhor(a): RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 11/03/2020 Hora: 16:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 29 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: 1000705-56.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA PINHEIRO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(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 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000705-56.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 8.000,00 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOAO EVANGELISTA PINHEIRO DE ABREU Endereço: Pedro 

Alvares Cabral, 450, Vila Alta, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Endereço: GRUPO 

FINANCEIRO AUTOLATINA, RUA VOLKSWAGEN 291, JABAQUARA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04344-901 Senhor(a): BANCO VOLKSWAGEN S.A. A 

presente carta tem por finalidade a 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. 

ARENÁPOLIS, 29 de janeiro de 2020. Atenciosamente, (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: 1000708-11.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA 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 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 
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PROCESSO n. 1000708-11.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES Endereço: Presidente dultra, 

s/n, vila rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): TELEFONICA BRASIL S.A. A presente carta 

tem por finalidade a 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. ARENÁPOLIS, 29 de 

janeiro de 2020. Atenciosamente, (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: 1000348-76.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROSA VIANA (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 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000348-76.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.186,45 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARCOS ROSA VIANA Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA 

GUIA, 5, PARQUE OHARA, 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 Senhor(a): MARCOS ROSA VIANA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 19/06/2019 

Hora: 16:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 2 de maio de 

2019. (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: 1000348-76.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROSA VIANA (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. 1000348-76.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.186,45 POLO ATIVO: Nome: MARCOS ROSA VIANA Endereço: RUA 

NOSSA SENHORA DA GUIA, 5, PARQUE OHARA, 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 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 29 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: 1000348-76.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROSA VIANA (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. 1000348-76.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.186,45 POLO ATIVO: Nome: MARCOS ROSA VIANA Endereço: RUA 

NOSSA SENHORA DA GUIA, 5, PARQUE OHARA, 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, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-02.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DE MOURA SOAVE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO ANDRADE SANTOS OAB - MT0016836A (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):

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 : 

8010067-02.2015.8.11.0026. REQUERENTE: EUNICE DE MOURA SOAVE 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 
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Lei n. 9.099/95, proposta por EUNICE DE MOURA SOAVE em desfavor de 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. É o necessário. Decido. A 

executada quitou a dívida, o que faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Intime-se a autora para apresentar dados bancários para levantamento. 

As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-74.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(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 : 

1000471-74.2019.8.11.0026. REQUERENTE: EURICO FERNANDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por EURICO 

FERNANDES DOS SANTOS em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que teve seu nome 

negativado indevidamente, haja vista, não possuir nenhum débito junto a 

requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas 

alegar cessão de débitos. A reclamada não anexou contrato, extratos ou 

qualquer documento capaz de comprovar a existência ou origem do 

débito, sendo a contestação estéril de prova. Restando caracterizada a 

falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ante a 

inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos, que inviabilizaram o 

seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo 

irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Nessa senda, a 

sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado 

nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com 

efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte 

autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só 

também caracteriza o dano moral. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar 

pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de 

acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

para: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes 

SPC, relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, 

sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais) por dia de 

descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, a serem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 546 de 691



revertidos a favor da parte reclamante. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-14.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA DA COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

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 : 

1000281-14.2019.8.11.0026. REQUERENTE: SANTA DA COSTA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por SANTA 

DA COSTA RODRIGUES em face de BANCO BRADESCO. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. A Requerida foi devidamente citada para 

comparecer à audiência de conciliação, com a advertência da aplicação 

dos efeitos da revelia e confissão quanto à matéria de fato em caso de 

ausência. Por ocasião da audiência de conciliação, a requerida não 

compareceu. Note-se que a reclamada recebeu a citação em tempo hábil 

para comparecer à audiência. Portanto, ainda que tenha apresentado 

contestação no prazo legal, é de ser considerado revel. Na oportunidade 

da realização da Audiência de Conciliação, entende-se que a Requerida 

preferiu a revelia ou contumácia, uma vez que não compareceu ao ato 

conciliatório. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - CONSÓRCIO - 

AUSÊNCIA DO RECLAMADO NA AUDIÊNCIA - REVELIA - RESTITUIÇÃO DA 

QUANTIA PAGA - DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE - 

PRECLUSÃO DA PROVA - VALOR A SER RESTITUIDO - DEDUÇÕES - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência do 

reclamado em audiência gera revelia, contudo, em casos excepcionais é 

possível afastar os efeitos da confissão ficta, quando comprovada a 

ocorrência de força maior ou caso fortuito. Não havendo prova dessas 

circunstâncias excepcionais, os efeitos da revelia devem prevalecer. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 2650/2012, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 04/04/2013, Publicado no DJE 19/04/2013) Com efeito, no caso dos 

autos, DECERETO A REVELIA DA REQUERIDA. Existindo preliminares, 

passo ao julgamento. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação retirado de 

site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter 

anexado aos autos provas de que o referido documento é falso, contudo, 

não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No que diz respeito 

à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o 

comprovante de endereço não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária 

apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, 

II, do Novo Código de Processo Civil. Passo ao julgamento de mérito. 

Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu 

nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido 

a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. 

A reclamada contesta, informando que a negativação é legítima. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da ré em relação ao autor. 

Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado pela 

reclamante, a fim de comprovar a dívida cobrada, e nem cópia de contrato 

ou extrato, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, 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. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre 

útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)
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(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outra restrição 

comercial posterior, razão pela qual não se aplica a Súmula 385, do 

Superior Tribunal de Justiça, somente devem ser levadas em 

considerações as outras inscrições para fixar o quantum indenizatório em 

consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo 

a evitar enriquecimento ilícito. No tocante ao valor da indenização, compete 

ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 3.000,00 

(três mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, para: - DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA, na forma do artigo 

20 da Lei 9.099/95; - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos 

autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer 

meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil) reais, a serem revertidos a favor da parte 

reclamante. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000102-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-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):

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 : 

1000102-51.2017.8.11.0026. REQUERENTE: ROGERIO SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por ROGERIO SANTOS DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. É o necessário. Decido. Fora realizada penhora, tendo a executada 

apresentado embargos à execução, sendo os autos enviados a 

contadora. Desta feita, ante os cálculos de id. 23182628, e ainda garantia 

da execução mantida nos autos. Expeça-se alvará no valor 

remanescente. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Expeça-se alvará ao exequente no valor remanescente, bem como ao 

executado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-62.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA AMANCIO DE MATOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-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):

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 : 

8010203-62.2016.8.11.0026. REQUERENTE: OZELIA AMANCIO DE MATOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, tendo 

como partes OZELIA AMANCIO DE MATOS em desfavor de VIVO S.A. É o 

necessário. Decido. O fato de a parte executada ter cumprido a sentença, 

faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim 

do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Expeça-se alvará na conta indicada. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-90.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO MOREIRA DE SOUZA (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 

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 : 

1000220-90.2018.8.11.0026. REQUERENTE: JOSE CLAUDIO MOREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

tendo como partes JOSE CLAUDIO MOREIRA DE SOUZA em desfavor de 

VIVO S.A. É o necessário. Decido. O fato de a parte executada ter 

cumprido a sentença, faz com que o processo seja extinto com resolução 

do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso 

posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA 

por sentença a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei 

n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-88.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE XAVIER RODRIGUES (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 

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 : 

1000343-88.2018.8.11.0026. REQUERENTE: ALICE XAVIER RODRIGUES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por ALICE XAVIER RODRIGUES em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

É o necessário. Decido. Fora realizada penhora capaz de quitar a dívida, o 

que faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Expeça-se alvará. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 
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no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-28.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI DAS DORES SILVA (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 

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 : 

1000002-28.2019.8.11.0026. REQUERENTE: WANDERLEI DAS DORES 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, 

proposta por WANDERLEI DAS DORES SILVA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. É o necessário. Decido. A executada quitou a 

dívida, o que faz com que o processo seja extinto com resolução do 

mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso 

posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA 

por sentença a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei 

n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Expeça-se alvará. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-94.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE ANTONIO DE BRITO (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 

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 : 

1000556-94.2018.8.11.0026. REQUERENTE: ADAIR JOSE ANTONIO DE 

BRITO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, 

proposta por ADAIR JOSE ANTONIO DE BRITO em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. É o necessário. Decido. A executada quitou a 

dívida, o que faz com que o processo seja extinto com resolução do 

mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso 

posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA 

por sentença a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei 

n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Expeça-se alvará. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-60.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NADYA ANDRIELLY SILVA CANTARIM (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 

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 : 

1000416-60.2018.8.11.0026. REQUERENTE: NADYA ANDRIELLY SILVA 
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CANTARIM REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta 

por NADYA ANDRIELLY SILVA CANTARIM em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. O autor e a requerida firmaram acordo nos seguintes termos: “A 

requerida pagará a quantia de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), até 

dia 14 de fevereiro de 2020, mediante depósito bancário na conta 

indicada. Com o presente acordo as partes dão ampla, geral e total 

quitação dos débitos discutidos nos autos”. Isso posto, considerando que 

em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à 

sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-98.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINA DOMINGAS NEVES (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 

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 : 

1000407-98.2018.8.11.0026. REQUERENTE: JUSCELINA DOMINGAS 

NEVES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, 

proposta por JUSCELINA DOMINGAS NEVES em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. É o necessário. Decido. A penha efetuada quitou a dívida, o 

que faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Expeça-se alvará. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-85.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO KROHLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (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 : 

1000619-85.2019.8.11.0026. REQUERENTE: ROGERIO KROHLING 

REQUERIDO: JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por ROGERIO 

KROHLING, contra JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR, devidamente 

qualificados. Dispensado o Relatório, tendo em vista o que dispõe o art. 38 

da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Prevê o artigo 336 do Código de Processo Civil “que compete ao réu 

alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, especificando as 

provas que pretende produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil 

prescreve que “ao réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos 

narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não 

impugnados”. Disso não cuidou o requerido, pois, em que pese 

regularmente citado e intimado, conforme certidão, não contestou o 

pedido, razão pela qual se presumem verdadeiros os fatos alegados na 

inicial, diante da não contestação das razões de mérito. Com efeito, no 

caso dos autos, decorre a verificação dos efeitos da revelia, na forma 

dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil, os quais fazem 

presumir aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, 

acarretando, por conseguinte, as consequências jurídicas apontadas na 

petição inicial. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência. Alega o requerente que 

é credor da parte requerida referente a 5 cheques não pagos, no valor 

total, atualizado, de R$ 40.857,79 (quarenta mil, oitocentos e cinquenta e 

sete reais, com setenta e nove centavos), e que, esquiva-se de sua 

obrigação de pagamento do valor devido, não vendo o autor outra forma 

de receber tal valor, ajuizou a presente ação requerendo o pagamento do 

valor supra. Ante os documentos anexados aos autos, entendo 

parcialmente procedente o pedido da parte autora. No processo civil 

vigora o ônus da prova, segundo o qual o litigante deve provar os fatos 

alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende 

resguardar através da tutela jurisdicional. Diante disso, verifica-se que o 
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autor anexou apenas 04 cheques assinados pelo autor (nº 97, 98, 100 e 

99), título líquido e certo, cabendo à reclamada comprovar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Compulsando 

as provas produzidas nos autos, verifica-se que o reclamado não 

comprovou o adimplemento dos 04 títulos anexados. Assim, deve 

prevalecer a condenação da parte requerida no pagamento do valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), corrigido e atualizado monetariamente. Diante 

do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: - 

DECRETAR A REVELIA da requerida com fundamento no art. 344 do NCPC; 

- JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial 

para condenar a parte Requerida a PAGAR à parte Autora, o valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente – Enunciado n. 562 da 

Súmula do STF -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, ambos a partir do inadimplemento da obrigação positiva e líquida - 

termo – mora ex re - CC/02, art. 397, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-32.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA DAS GRACAS BARBOSA MATHIAS PANICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

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 : 

1000435-32.2019.8.11.0026. REQUERENTE: FILOMENA DAS GRACAS 

BARBOSA MATHIAS PANICA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por FILOMENA 

DAS GRACAS BARBOSA MATHIAS PANICA contra FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. A parte autora objetiva a condenação da 

reclamada pelos danos morais em razão de cobrança indevida efetuada 

pela requerida. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste razão à parte 

autora. Observo que o acervo probatório existente nos autos é apto a 

corroborar as alegações aduzidas pela defesa. Certo é que a presunção 

de boa-fé existente nas relações de consumo em favor do consumidor 

não se apresenta iure et de iure (absoluta), devendo ser relativizada 

diante dos fatos e fundamentos contido nos autos, além das regras de 

experiência comum (art. 5º da Lei nº. 9.099/95) e impressão pessoal do 

Juiz, privilegiando a busca da verdade e, por conseguinte da Justiça (art. 

6º da Lei nº. 9.099/95) e mantendo o equilíbrio e harmonia no corpo social, 

fim precípuo do Direito. Ao compulsar os autos, busco meios para fixar, de 

forma justa, a necessidade de reparação dos danos, porém não há 

elementos mínimos que comprovem qualquer conduta passível de 

reparação. Embora a parte autora alegue o desconhecimento das 

cobranças, verifica-se que consta contrato assinado pela parte autora 

junto a NATURA, bem como termo de cessão, e nota fiscal dos produtos. 

Assim, tenho, que a parte ré se desincumbiu de seu ônus de comprovar 

fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor – art. 373, 

inciso II, do CPC, ao passo que demonstrou suficientemente a legitimidade 

da cobrança, trazendo aos autos os contratos assinados pela autora e 

cópia dos documentos pessoais. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência do negócio jurídico em questão restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança. Assim, tenho que a hipótese é 

de improcedência dos pedidos. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte 

autora; e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-59.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA NEVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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):

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 : 

1000526-59.2018.8.11.0026. REQUERENTE: ALINE APARECIDA NEVES 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ALINE APARECIDA 

NEVES GONCALVES em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 
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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. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, o comprovante de endereço não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Passo a análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que teve seu nome 

negativado indevidamente, não possuindo débito junto a requerida. Em que 

pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta 

ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um 

direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, 

portanto, qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado extrato de consumo que demonstram a relação contratual entre 

as partes, restando comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos 

débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos 

restritivos de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: 

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C 

DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 244,40 (duzentos e 

quarenta e quatro reais e quarenta centavos), com juros e correção 

monetária a partir do vencimento, devendo a reclamada logo após a 

quitação retirar as restrições do nome do autor. Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. - ACOLHO O 

PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte autora ao pagamento da 

quantia de R$ 244,40 (duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta 

centavos), relativo às faturas em aberto, com juros e correção monetária 

a partir do vencimento, devendo a reclamada logo após a quitação retirar 

as restrições do nome do autor. - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

condenação em litigância de má fé; Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010158-29.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIDE ANTUNES DE FRANCA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO (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 : 

8010158-29.2014.8.11.0026. EXEQUENTE: IZAIDE ANTUNES DE FRANCA 

EXECUTADO: ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, 

proposta por IZAIDE ANTUNES DE FRANCA em desfavor de ISAIAS DOS 

SANTOS CARVALHO, em que aquela deixou o prazo para se manifestar 

transcorrer in albis e abandonou o processo. É o necessário. Decido. A 

parte reclamante deixou de promover os atos que lhe competia, 

permanecendo o processo parado por mais de 01 ano, não tendo 

cumprido a determinação, fato que impõe, inevitavelmente, a extinção, uma 

vez que o Poder Judiciário atual, especialmente a Justiça Estadual que tem 

ampla competência, não pode manter uma estrutura para tramitar 

processos que nem mesmo as partes fazem valer a importância da 

lide/interesse. O abandono processual é causa de extinção de processo – 

CPC, art. 267, III/NCPC, art. 485, III - e, por se tratar de processo sujeito ao 

disposto na Lei n. 9.099/1995, é inaplicável o art. 267, § 1º, do CPC/NCPC, 

485, § 1º, em face do art. 51, § 1º, daquela lei especial que regula os 

juizados, conforme entendimento doutrinário (CHIMENTI, Ricardo Cunha. 

Teoria e pratica dos juizados especiais cíveis. 5. ed. atual. São Paulo: 

Saraiva, 2003. p. 267; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO NETO, 

Fernando da Costa. Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: 

comentários a Lei n. 9.099/1995. 5. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2007. p. 333). Nesses termos, igualmente 

precedente decisório, in verbis: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1.º DO CPC E 

DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI FEDERAL N.º 9.099/1995. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do Recurso 

Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos extrínsecos e 

intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não merece ser 

reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das partes por 

30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o processo 

sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do advogado da 

exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º do art. 51 da 

Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 240 do 
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STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não havendo 

necessidade intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento à 

execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, 

para o fim específico de manter a sentença recorrida. DISPOSITIVO O 

julgamento foi presidido por mim, Fernando Swain Ganem, Juiz Relator 

Designado, seguido pelo eminente Juiz Aldemar Sternadt e pelo eminente 

Juiz Vinícius de Mattos Magalhães (relator vencido). Curitiba, 26 de junho 

de 2015. Fernando Swain Ganem, Juiz Relator Designado. O julgamento foi 

presidido por mim, Fernando Swain Ganem, Juiz Relator Designado, 

seguido pelo eminente Juiz Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius 

de Mattos Magalhães (relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0001263-68.2012.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos 

MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 

30.06.2015)” .  (TJ-PR -  RI :  000126368201281601820 PR 

0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 485, II c/c Lei n. 9.099/1995, 

art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. 

Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame 

necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Transitada em julgado, proceda com 

as baixas necessárias e arquive. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-39.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

KALINNE FARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO(A))

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (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 : 

8010308-39.2016.8.11.0026. REQUERENTE: KALINNE FARIA DOS 

SANTOS, MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARENAPOLIS PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, 

caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada 

por KALINNE FARIA DOS SANTOS, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS. É o necessário. Verifica-se que, 

foi proferida sentença, a qual foi devidamente cumprida pela requerida, 

conforme informação anexada aos autos pela parte autora. Cumpre 

ressaltar que, a determinação judicial de preservação dos direitos 

fundamentais, de forma alguma pode ser entendida como uma incursão 

indevida de um poder sobre outro. A tripartição dos poderes, na linha 

histórica esboçada, tinha o objetivo de instituir o sistema de freios e de 

contrapesos, segundo o qual, pela ação de um poder, certas falhas, 

omissões ou abusos do outro seriam contornados. Enfim, a própria 

disposição dos poderes pressupõe a sua interpenetração, sob pena de se 

institucionalizar a arbitrariedade. Portanto, quando o Poder Judiciário faz 

cumprir norma cogente, não está intervindo indevidamente em outro poder, 

mas sim, restabelecendo a sua linha originária que por qualquer motivo foi 

abandonada. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide 

e julgo EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925, e TORNO DEFINITIVA a 

medida antecipatória concedida e cumprida. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Nada requerido no prazo de 

15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo 

de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010004-06.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RODRIGUES BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(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 : 

8010004-06.2017.8.11.0026. EXEQUENTE: MAURICIO RODRIGUES 

BATISTA EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

MAURICIO RODRIGUES BATISTA em desfavor de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. É o necessário. Decido. A 

executada quitou a dívida, o que faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Expeça-se alvará. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 
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proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-13.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI DAS DORES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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):

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 : 

1000003-13.2019.8.11.0026. REQUERENTE: WANDERLEI DAS DORES 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por WANDERLEI DAS DORES SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO. 

É o necessário. Decido. A executada quitou a dívida, o que faz com que o 

processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, 

II, c/c art. 925. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-21.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (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 : 

1000244-21.2018.8.11.0026. REQUERENTE: CARLOS SERGIO PEREIRA 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por CARLOS SERGIO PEREIRA SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. É o necessário. Decido. O fato da parte executada ter 

quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com resolução do 

mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso 

posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA 

por sentença a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei 

n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Expeça-se alvará. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-19.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA COELHO (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
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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 : 

1000367-19.2018.8.11.0026. REQUERENTE: NILZA COELHO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

NILZA COELHO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. É o necessário. 

Decido. Fora realizada penhora capaz de quitar a dívida, o que faz com 

que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Expeça-se alvará. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-05.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT5735-A (ADVOGADO(A))

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (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 : 

8010071-05.2016.8.11.0026. REQUERENTE: MARIA MOREIRA GUEDES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARENAPOLIS 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada por MARIA MOREIRA GUEDES, por em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE ARENAPOLIS. É o 

necessário. Decido. Verifica-se que a autora anexou pedido de 

desistência da ação. A desistência do prosseguimento do processo, 

corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status 

alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO 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”. Deixo de impor a 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios, custas e 

despesas processuais, em virtude da Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55. Isso 

posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte reclamante, 

ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 

5º, NCPC. - REVOGO A LIMINAR deferida em exame sumario; Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000098-77.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-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 

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 : 

1000098-77.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: ARNALDO SILVA ARAUJO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ARNALDO 

SILVA ARAUJO ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários 

advocatícios como defensor dativo. O Estado opôs Embargos à Execução 

alegando excesso a execução. Passa-se à decisão. A parte executada 

apresentou embargos à execução, alegando excesso na aplicação de 

juros, e erro no índice de correção. Diante disso, acredita que o valor 

devido perfaz a quantia de R$ 8.578,65 (oito mil quinhentos e setenta e 

oito reais e sessenta e cinco centavos). A parte exequente, reconhece o 

excesso a execução e retifica o pedido para constar exatamente o 

informado pela Estado. Ante o exposto, ACOLHA-SE os embargos que 

evidencia o excesso na execução e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos descritos na execução, no que pertine aos 

honorários advocatícios como defensor dativo, e HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor total de R$ 8.578,65 (oito mil quinhentos e setenta e oito 

reais e sessenta e cinco centavos). Intime-se a parte autora para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. DETERMINO, por tratar de obrigação de pagar quantia certa 
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e diante do atual entendimento de inaplicável Enunciado n. 4, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT, a entrega/envio da requisição à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório na hipótese de 

créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT, para que pague no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente 

ou depósito na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo 

desatendimento resultará no imediato sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – 

CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, 

caput e §§ -, Lei n. 12.153/2009, arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da 

legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 

12.153/09, art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o 

prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 

27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss... Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-15.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RIBEIRO DE MATOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-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))

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 : 

1000171-15.2019.8.11.0026. INTERESSADO: JOAQUIM RIBEIRO DE 

MATOS REQUERIDO: OI MÓVEL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por JOAQUIM RIBEIRO 

DE MATOS em face da empresa OI S.A. É fato notório que a reclamada, 

juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra em 

recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 

Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: 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). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, VI do NCPC, devendo a parte autora proceder com a 

habilitação do crédito junto ao juízo da recuperação judicial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-75.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PIRES BRANDAO (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 

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 : 

1000318-75.2018.8.11.0026. REQUERENTE: CAROLINE PIRES BRANDAO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. É o necessário. 

Decido. O reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de 

devidamente intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa 

para isso até a abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 

9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do 

mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer 

PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, 

todavia, que no caso de apresentação de justificativa suficiente da 

ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de previa 

intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95 Desnecessária a intimação da parte reclamante, da sentença de 

extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua ausência às 

audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data 

de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, 

art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado 

no XII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso e alterado no XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na 

hipótese de não estar isenta a parte sucumbente, intime-a para 

recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o 

qual, transcorrido in albis, resultará na informação do valor para inscrição 

na dívida ativa, protesto e anotação na margem da distribuição/sistema 

para que, diante de eventual solicitação de certidão, possa constar a 

referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e parte final do Enunciado 

n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Prescindível o Registro no caso 

– CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-45.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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 

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 : 

1000848-45.2019.8.11.0026. REQUERENTE: FABIANA NOVAIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. É o necessário. 

Decido. Verifica-se que a parte autora anexou pedido de desistência A 

desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete 

à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 

5º, XXXV -, observados os requisitos da legislação e, diversamente do 

procedimento comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO 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”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte reclamante ACOLHO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-77.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SANTOS NEVES (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 

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 : 

1000292-77.2018.8.11.0026. REQUERENTE: JULIANA SANTOS NEVES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por JULIANA SANTOS NEVES em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

É o necessário. Decido. O fato da parte executada ter quitado sua dívida 

faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim 

do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Expeça-se alvará. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 
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ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Comarca de Aripuanã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 06/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor FABIO PETENGILL, MM. Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

CONSIDERANDO a possibilidade de o Juiz Diretor do Foro encontrar-se 

ausente da Comarca no período aprazado para o encaminhamento das 

notas fiscais e relatórios para pagamentos dos servidores credenciados 

ao FUNAJURIS, qual seja até o dia 05(cinco) do mês subsequente à 

prestação de serviço;

CONSIDERANDO que poderá haver prejuízos nos vencimentos dos 

servidores credenciados em caso de atraso no encaminhamento das 

notas fiscais e relatórios, uma vez que necessitam de assinatura original 

do Magistrado;

RESOLVE:

Art. 1°. AUTORIZAR o servidor investido na Função de Gestor Geral a 

atestar as Notas Fiscais dos servidores credenciados, bem como assinar 

os relatórios, nos casos em que o Juiz Diretor do Foro não se encontrar 

na Comarca.

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Egrégio 

Tribunal de Justiça.

Aripuanã/MT, 27 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000005-54.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA MARQUES DA SILVA FARIA (VÍTIMA)

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON AFONSO DE OLIVEIRA (PARTE RE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARIPUANÃ VARA ÚNICA DE ARIPUANÃ Rua Antonio Busanello, 792, Ed. 

Fórum, CIDADE ALTA, ARIPUANÃ - MT - CEP: 78325-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR FABIO PETENGILL PROCESSO n. 

1000005-54.2020.8.11.0088 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Ameaça, 

Violência Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: 

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

SAO FRANCISCO, 157, DELEGACIA DE POLICIA, CIDADE ALTA, 

ARIPUANÃ - MT - CEP: 78325-000 Nome: OSMARINA MARQUES DA SILVA 

FARIA Endereço: RUA SAO FRANCISCO, 712, CASA, CIDADE ALTA, 

ARIPUANÃ - MT - CEP: 78325-000 POLO PASSIVO: Nome: WANDERSON 

AFONSO DE OLIVEIRA Endereço: GARIMPO ILEGAL, SN, ZONA RURAL, 

ARIPUANÃ - MT - CEP: 78325-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, DA DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDAS PROTETIVAS 

À VITIMA OSMARINA MARQUES DA SILVA FARIA. VISTOS. Cuida-se de 

requerimento de aplicação de medidas protetivas, formulado por 

OSMARINA MARQUES DA SILVA FARIA, se dizente vítima de ameaças e 

agressões perpetradas em situação de violência doméstica por seu 

ex-convivente, WANDERSON AFONSO DE OLIVEIRA, atraindo, assim, a 

incidência das regras de proteção preconizadas na Lei nº 11.340/2006. 

De conformidade com a narrativa da vítima, conviveu por 

aproximadamente 13 (treze) anos com o suposto agressor, havendo se 

separado acerca de 01 (um) ano. Expôs que o ofensor não aceita o fim do 

relacionamento, indo até sua residência proferir diversos xingamentos e 

ameaças. Registrou que toda vez que o requerido ingere bebidas 

alcoólicas vai até sua residência perturbá-la, ficando demasiadamente 

agressivo. Acompanhou termo de renúncia de representação criminal, o 

pedido signatado pela vítima de aplicação das protetivas e o termo de 

depoimento dela. D E C I D O Ante os fatos narrados, passo, diretamente, 

a analisar o cabimento da medida de proteção requestada. Da narrativa 

constante dos autos, é fácil perceber estarmos diante de clara hipótese 

de violência doméstica contra a mulher, porque está evidenciado o 

comportamento tipicamente possessivo do agressor, que por não aceitar o 

fim do relacionamento agride psicologicamente e ameaça a vítima, como se 

ela fosse seu objeto de poder. Nesse diapasão, é evidente a presença de 

elementos a autorizar a atuação estatal e a tutela jurisdicional no sentido 

de garantir a integridade física e psíquica da vítima, a ser realizada por 

intermédio de instrumentos próprios para coibir a concretização dos riscos 

que está sofrendo. Da prova indiciária trazida aos autos nesse instante, 

se extrai nitidamente a situação projetada pelo legislador e que a literatura 

especializada classifica como ciclo da violência doméstica, o que, 

consideradas as características da cognição sumária própria das tutelas 

de urgência, a possibilidade de intervenção judicial para evitar eventual 

lesão à integridade física da vítima e de seus familiares. Neste ponto, é 

importante frisar que a palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito 

doméstico e familiar é de suma importância, já que, em regra, a violência 

ocorre, na maioria das vezes, dentro do próprio âmbito familiar, sem prova 

testemunhal. Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DELITO DE AMEAÇA E 

VIAS DE FATO PERPETRADO CONTRA A EX-COMPANHEIRA – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM 

AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – 

PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTROS 

ELEMENTOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Deve 

ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria 

do crime restar comprovada pelos depoimentos da vítima e demais provas 

nos autos, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência 

doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se 

reveste de maior força probatória. (Apelação Criminal nº 122.516/2015, 

Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado 

em 18/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015).” Assim, configurada a 

hipótese de violência doméstica (artigo 5º, inciso III e artigo 7º, inciso II, da 

Lei nº 11.340/2006), bem como a imperiosa necessidade de aplicação de 

medidas de proteção à ofendida, o deferimento do presente pedido é 

necessário, a fim de resguardar a incolumidade física e psíquica da 

requerente. Deste modo, nos moldes dos artigos 22 e 23 da Lei n.º 

11.340/2006, concedo à ofendida as medidas postuladas, e aplico 

imediatamente ao ofensor, WANDERSON AFONSO DE OLIVEIRA, as 

seguintes medidas de urgência: i) Proibição do agressor de aproximar da 

ofendida e de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 

distância de 200 (duzentos metros) entre estes e o agressor; ii) Proibição 

de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; iii) Proibição de frequentar a residência e local de 

trabalho da ofendida, e qualquer outro lugar que seja de usual frequência 

dela, inclusive casa de amigos em comum, locais públicos usuais, etc., a 

fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; Intime-se a 
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requerente pessoalmente desta decisão, cientificando-a de que, caso 

Wanderson descumpra qualquer das medidas acima impostas, deverá 

procurar imediatamente a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum local 

para a adoção das medidas pertinentes. Intime-se o requerido, 

pessoalmente, cientificando-o de que o descumprimento de quaisquer 

dessas medidas ensejará a sua imediata prisão preventiva (artigo 20 da 

Lei nº 11.340/2006). Caso não seja encontrado, intime-o por edital. Insta 

consignar que as medidas protetivas ora determinadas podem ser revistas 

a qualquer momento, bem como, outras poderão ser aplicadas, previstas 

na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as 

circunstâncias o exigirem (Lei nº. 11.340/2006, art.22, § 1º). Notifique-se 

imediatamente a vítima, consoante previsão do artigo 21 da Lei nº 

11.340/2006. Cientifiquem-se o Ministério Público, o Comandante da Policia 

Militar e o Delegado da Polícia Civil, inclusive para fins de controle do 

cumprimento da ordem, autorizando desde logo, a prisão cautelar se 

flagrado o agressor desobedecendo as medidas de restrição impostas. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

URGÊNCIA. Às providências. Aripuanã/MT, 09 de janeiro de 2019. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito em Designação. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

ANALICE KOHLER DE ALMEIDA, digitei. ARIPUANÃ, 29 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-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000085-18.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DUCELINA CENTURIAO DE OLIVEIRA 61858005272 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Nos termos da legislação vigente, encaminho os autos para o 

Representante do Ministério Público para manifestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 79596 Nr: 4517-68.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno o 

ato processual para o dia 02 de março de 2020, às 13h30min.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 29320 Nr: 60-13.2006.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, Djessica Luana Missio - OAB:019.227, 

Georgia Pinto Dias Leite - OAB:10298, JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pretensão estadual educativa, quanto a LEVI BREDA e IGOR DOS 

SANTOS, o que se faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 

109, todos do Código Penal. Sem custas e condenação em 

despesas.Assim, à SECRETARIA para:1.Dar ciência ao Ministério 

Público;2.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquivar com 

as baixas e anotações necessárias;Aripuanã/MT, 08 de janeiro de 

2020.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52238 Nr: 999-46.2013.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECANICA E SERRALHERIA COLORADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. A . DO NASCIMENTO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos. (...) Ante o exposto, REVOGAM-SE os efeitos da antecipação de 

tutela concedida, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido inicial, formulado por 

Mecânica e Serralheria Colorado contra B. A. do Nascimento EPP – Damata 

Tratores, EXTINGUINDO-SE o processo com resolução do mérito. Por outro 

lado, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, uma vez 

que não se demonstrou a má-fé ou maliciosidade do requerente quando 

consignou o seu descontentamento com a atuação da atividade comercial 

do requerido, estando o seu ato assegurado pela Carta Magna que lhe 

assegura o direito de reclamação, quando o pedido é dirigido ao Poder 

Judiciário. Nesse sentido, com fundamento nos arts. 185 do Código Civil 

c/c art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivar os autos. 

Intimem-se as partes. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 39481 Nr: 74-21.2011.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BEATRIZ RAUTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:16555-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando que devidamente citada, a parte requerida deixou decorrer 

o prazo sem apresentar contestação, tem se comprovada a mora (art. 2º, 

§ 2º do Decreto Lei nº 911/69), concluindo-se pelo deferimento de busca e 
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apreensão do veículo.

Assim, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR o mandado de busca e apreensão do veículo (marca: GM, 

modelo: Corsa Wind, cor: prata, placa: MPD3346, chassi: 

9BGSC08ZTTC752137, RENAVAM: 659694409, ano: 1996);

2. CITAR a parte-requerida para, querendo, pagar a integralidade da dívida 

pendente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da “liminar”, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3°, § 2°, do 

Decreto-Lei 911/69), sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, 

do Decreto-Lei 911/69) e/ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contando-se da execução da medida ora concedida;

3. Havendo pagamento, apresentação de resposta ou não encontro da 

requerida no endereço indicado, INTIMAR a parte-autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se;

4. Por fim, conclusos.

Na hipótese de descumprimento do mandado de busca e apreensão pela 

requerida (art. 3º, §14, do Decreto-Lei 911/69), INCIDIRÁ multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado, o valor, a R$5.000,00 

(cinco mil reais), sem prejuízo de aplicação de outras medidas coercitivas 

em caso de descumprimento.

DEFEREM-SE ao Oficial de Justiça às faculdades contidas no art. 212 do 

Código de Processo Civil, inclusive com ordem de arrombamento e reforço 

policial, quando necessário, para que proceda à apreensão do bem, o qual 

será removido para o depósito do autor, quando também a parte ré deverá 

entregar os respectivos documentos do veículo, conforme preceitua o 

§14º do Artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, cuja determinação deverá 

constar do mandado.

Intimar.

Cumprir.

 Aripuanã/MT, 08 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53848 Nr: 500-28.2014.811.0088

 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: ISALTINA KLER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 INTIME-SE o executado, para que diga acerca do cálculo de fls. 124/126.

 Concordando o executado com o cálculo apresentado pela parte autora, 

HOMOLOGA-SE desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Após decurso do prazo, com ou sem resposta, volte os autos conclusos.

Cumprir.

Aripuanã/MT, 07 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 29817 Nr: 486-25.2006.811.0088

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

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

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JUNIOR CALISTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:OAB/MT 905-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901

 Vistos.

 De início, INDEFERE-SE o pedido de bloqueio da CNH do executado. Uma 

vez que não resta demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de 

satisfação do débito, quais sejam as possibilidades de se penhorar bens 

do devedor.

 No que se refere ao pedido de restrição do nome do executado no 

cadastro de inadimplentes, DEFERE-SE.

Assim, à Secretaria para:

1. Proceder com a inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes.

2. INTIMAR o exequente para que indique bens penhoráveis do executado, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Cumprir.

Aripuanã/MT, 08 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40168 Nr: 576-57.2011.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DAVI TORREMOCHA AGUILAR, ROSIMERY 

APARECIDA AGUILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO MIQUELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de ação intitulada “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” 

ajuizada por Espólio de Davi Torremocha Aguilar contra Antonio Aparecido 

Miquelin.

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora quedou-se 

inerte.

 É o que parece relevante relatar.

 Tendo em vista a inércia da parte-autora, deixando de adotar conduta 

dela esperada, o que se tem é falta de interesse na continuidade do 

processo.

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, isso SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

SEM CONDENAÇÃO ao pagamento de honorários, por falta de 

angularização.

 Publicar. Intimar.

 Transitada em julgado, após certificado, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumprir.

 Aripuanã/MT, 07 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52445 Nr: 1212-52.2013.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECANICA E SERRALHERIA COLORADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. A . DO NASCIMENTO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos. (...) Ante o exposto, REVOGAM-SE os efeitos da antecipação de 

tutela concedida, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido inicial, formulado por 

Mecânica e Serralheria Colorado contra B. A. do Nascimento EPP – Damata 

Tratores, EXTINGUINDO-SE o processo com resolução do mérito. JULGO 

PROCEDENTE o pedido da requerida, e declaro a existência da relação 

jurídica entre as partes, condenando a requerente ao pagamento do débito 

no valor de R$ 32.459,00 (trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e 

nove reais), acrescido de juros e correção monetária. Por outro lado, não 
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há que se falar em ofensa moral a indenizar, uma vez que não se 

demonstrou a má-fé ou maliciosidade do requerente quando consignou o 

seu descontentamento com a atuação da atividade comercial do requerido, 

estando o seu ato assegurado pela Carta Magna que lhe assegura o 

direito de reclamação, quando o pedido é dirigido ao Poder Judiciário. 

Nesse sentido, com fundamento nos arts. 185 do Código Civil c/c art. 5º, 

XXXIV, a, da Constituição Federal, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, por entender não 

comprovada a existência de ato ilícito eis que agiu o requerente no 

exercício regular de seu direito, restando prejudicado o pleito indenizatório. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivar os autos. 

Intimem-se as partes. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53413 Nr: 72-46.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOIR PEIXER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos...

Trata-se de Execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil 

s/a em face de Aloir Peixer, devidamente qualificado nos autos.

 Às fls. 83/91 a parte exequente informou e comprovou a quitação do 

débito, requerendo a extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se para decidir.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários, conforme indicado no acordo.

Transitada em julgado, se nada for requerido, certifique-se.

Cumprir.

 Aripuanã/MT, 09 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54340 Nr: 962-82.2014.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVEA MARIA SOMBRA FEITOSA, JOSE CONCEIÇÃO DE 

SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, HSBC 

BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/O, RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - 

OAB:21910/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I RELATÓRIO

 Trata-se de petição intitulada “Cumprimento de sentença” ajuizada por 

Nivea Maria Sombra Feitosa e José Conceição de Souza contra Banco 

Bamerindus do Brasil S/a e Hsbc Bank Brasil s.a – Banco Múltiplo, 

devidamente qualificados nos autos.

 Intimada para emendar a petição inicial, a parte-autora requereu a 

desistência da “ação”.

Uma vez que não houve a triangularização processual, desnecessária a 

intimação da parte requerida para se manifestar acerca do pedido de 

desistência.

 É ao que parece, o necessário a ser destacado.

II FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifica-se que a parte-autora manifestou-se pela desistência 

do feito.

Desta forma, diante do requerimento formulado, bem como a ausência da 

parte-requerida, a extinção do processo é medida que se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando se homologar a desistência da ação, hipótese que se 

coaduna ao caso em tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

SEM CUSTAS, ante a gratuidade deferida.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, com 

as baixas necessárias e anotações de praxe.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Aripuanã/MT, 08 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54422 Nr: 1032-02.2014.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINA FERREIRA DE SATANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR FERREIRA GOMES - FISIO TRAT, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo sempre em mente a economia e a celeridade processual, tentou-se 

por derradeira vez a busca do endereço atualizado da parte-requerida 

pelo Sistema INFOJUD, sem êxito.

Por isso, DEFERE-SE o requerimento da parte-autora, remetendo os autos 

à SECRETARIA para:

1. CITAR, por Edital, a parte-requerida, para que apresente resposta 

(inclusive contestação) no prazo de 15 dias, atentando-se aos efeitos da 

revelia;

a. OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no DJe.

2. CERTIFICADO o decurso de prazo, PROCEDER à nomeação de curador 

especial para atuar na defesa da parte-requerida (a partir da lista 

constante da Secretaria, obedecendo, como sempre, à alternância);

3. Posteriormente, INTIMAR pessoalmente o curador nomeado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao teor da nomeação. 

Aceitando-a, deve oferecer contestação, a contar da aceitação;

4. CERTIFICADA a tempestividade da contestação, INTIMAR a parte-autora 

para, no prazo legal, apresentar impugnação à contestação ou, se for o 

caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que 

entender de direito;

5. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Aripuanã/MT, 08 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000086-03.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

NEKI CONFECCOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS OAB - SC0007688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA ALMEIDA DOS SANTOS 05093407178 (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000086-03.2020.8.11.0088. AUTOR(A): 

NEKI CONFECCOES LTDA REU: FABIANA ALMEIDA DOS SANTOS 

05093407178 V I S T O S. Prefacialmente, intime-se o autor para 
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comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos moldes do que 

preconiza o artigo 290 do CPC. Cumprida a determinação anterior, 

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). Saliento, outrossim, 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 monitória 

conservou sua condição de procedimento especial, razão porque, 

refluindo do posicionamento firmado anteriormente, por ter a monitoria 

finalidade injuntiva (formação de um título executivo judicial sem a 

necessidade de contraditório prévio e, consequentemente, sem a prévia 

designação de audiência de conciliação/mediação), entendo ser 

despicienda a designação prévia de audiência de conciliação/mediação no 

presente feito. Cite-se a 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. Aripuanã (MT), 28 

de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 34496 Nr: 1020-95.2008.811.0088

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

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

 PARTE AUTORA: MAGNA MARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA RAIO DE LUZ LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição intitulada “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA” ajuizada 

por Magna Maria Gonçalves, contra Madeireira Raio de Luz Ltda Me.

Considerando que, nos termos do artigo 274, parágrafo único, CPC, 

presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante do 

processo, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao Juízo, REPUTA-SE VÁLIDA a intimação da 

exequente para apresentar endereço atualizado da executada.

Desta forma, decorreu o prazo para a parte-autora apresentar o atual 

endereço da executada.

 É o que parece relevante relatar.

 Tendo em vista a inércia da parte-autora, deixando de adotar conduta 

dela esperada, como comunicar o juízo acerca de eventual mudança de 

endereço, o que se tem é falta de interesse na continuidade do processo.

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, isso SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/1995)

 Publicar. Intimar.

 Transitada em julgado, após certificado, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumprir.

 Aripuanã/MT, 10 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 35344 Nr: 92-13.2009.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DE SOUZA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUSIA MONTEIRO SERRÃO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Ângelo de Souza - 

OAB:9.938/MT, MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 9.111,43 (nove mil 

e cento e onze reais e quarenta e três centavos) conforme planilha de 

cálculo acostada às fls. 90 juntada pela parte exequente, solicitando o 

bloqueio de saldos em contas bancárias do executado, tendo em vista que 

ainda não adimpliu o crédito que se encontra em execução.

Posto isto, DEFERE-SE a penhora online e, nesta oportunidade, anexa-se a 

esta decisão o recibo de protocolamento 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, o executado deverá ser 

intimado para impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

525, caput, 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 Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 28427 Nr: 2858-78.2005.811.0088

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo JOÃO CELSO 

CHINIKOSKI em face de REINALDO JOSE DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos.

 Às fls. 83/91 a parte exequente informou e comprovou a quitação do 

débito executado em acordo homologado às fls. 176, requerendo a 

extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se para decidir.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

 Por isso, à Secretaria para:

 1. Promover o levantamento da penhora realizada às fls. 71.

Custas e honorários, conforme indicado no acordo.

Transitada em julgado, se nada for requerido, certifique-se.

Cumprir.

 Aripuanã/MT, 08 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 29446 Nr: 122-53.2006.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i 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: MIGUEL ANGELO FAITTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANELLA & ZANELLA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de petição acostada às fls. 166/169, onde a parte exequente 

requer a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, e 

a busca pela ferramenta Infojud a fim de localizar bens passiveis de 

penhora, haja vista que a adimplência da divida restou infrutífera.

Pois bem. DEFEREM-SE os pedidos de inserção do nome do executado no 

cadastro de inadimplentes e de localização de bens passiveis de penhora, 

sabendo que é possível a localização de tal por meio da ferramenta 

INFOJUD, desde que haja CPF/CNPJ, imprescindível, nesse caso, verificar 

tal possibilidade.

Por conseguinte anexa-se a esta decisão a consulta efetuada.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. Com resposta pelo INFOJUD em relação ao executado, INTIMAR a 

parte-exequente para se manifestar quanto ao resultado obtido pelo 

sistema;

2. Nada sendo encontrado, INTIMAR a executada para indicar bens 

passíveis de penhora;

3. Após, à exequente para manifestação.

 Após, conclusos,

Intimar.

Cumprir.

 Aripuanã/MT, 08 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80334 Nr: 2417-70.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07 de fevereiro 

de 2020, às 13h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24605 Nr: 841-57.2010.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Certifico que, ante a juntada da carta precatória e mandado de refs. 

179/192 e 217/218, nos termos da legislação vigente e provimento da CGJ, 

impulsiono os autos a fim promover a intimação das partes para 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67846 Nr: 2920-62.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Certifico que, ante a juntada de mandado de ref. 198, nos termos da 

legislação vigente e provimento da CGJ, impulsiono os autos a fim 

promover a intimação das partes para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67977 Nr: 3016-77.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Certifico que, ante a juntada de mandado de ref. 126, nos termos da 

legislação vigente e provimento da CGJ, impulsiono os autos a fim 

promover a intimação das partes para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67986 Nr: 3018-47.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Certifico que, ante a juntada de mandado de ref. 61, nos termos da 

legislação vigente e provimento da CGJ, impulsiono os autos a fim 

promover a intimação das partes para manifestação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-92.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/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))

 

Intimação das partes, por meio de seus patronos habilitados, da sentença 

de ID. 23571001.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-26.2017.8.11.0100

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:

SIDNEI ALEXANDRE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010156-26.2017.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: SIDNEI 

ALEXANDRE DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA 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 de cobrança, em que a parte autora sustenta 
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que é credora da parte reclamada no valor total de R$ 628,81, referente a 

uma duplicata vencida, não paga e protestada, sendo R$ 524,01 de 

principal atualizado com encargos, e R$ 104,80 de danos emergentes, 

referente a honorários advocatícios de cobrança. Nota-se que a parte 

promovida foi regularmente citada; todavia não compareceu à sessão de 

conciliação, nem apresentou contestação, tornando-se, dessa forma, 

revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

deixe de comparecer às audiências e de contestar os fatos articulados 

pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez 

que, descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se 

vê no caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Assim, os fatos alegados pela parte reclamante somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, 

pela análise dos autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de 

veracidade dos mesmos, posto que devidamente amparada 

documentalmente, além de não existir qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito pleiteado pela parte autora. Portanto, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim 

de CONDENAR a parte promovida em pagar à parte autora a importância 

de R$ 628,81 (seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 

1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação. E 

assim o faço, com resolução de mérito, conforme 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, 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 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, 16 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-55.2017.8.11.0100

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:

LEONE VANNI BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010167-55.2017.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: LEONE VANNI 

BARBOSA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança, em que a parte 

autora sustenta que é credora da parte reclamada no valor total de R$ 

905,46, referente a uma duplicata vencida, não paga e protestada, sendo 

R$ 754,55 de principal atualizado com encargos e despesas com protesto, 

e R$ 150,91 de danos emergentes, referente a honorários advocatícios de 

cobrança. Citada, a parte promovida compareceu à audiência de 

conciliação e efetuou o pagamento do valor cobrado por meio de um 

cheque, tendo a parte promovente requerido a extinção do feito. Assim, 

considerando que a parte promovida pagou o valor pleiteado pela 

promovente com esta ação, entendo que houve o reconhecimento tácito 

da procedência do pedido na inicial. Diante do exposto, HOMOLOGO o 

reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o faço COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “a” do CPC/2015. Sem custas, 

despesas processuais, ou honorários advocatícios (arts. 54 e 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, 16 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-40.2017.8.11.0100

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:

G F IND COM DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010168-40.2017.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: G F IND COM DE 

MADEIRAS LTDA - EPP PROJETO DE SENTENÇA 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 de cobrança, em que a parte autora sustenta 

que é credora da parte reclamada no valor total de R$ 6.546,22, referente 

a duplicatas vencidas, não pagas e protestadas, sendo R$ 5.455,19 de 

principal atualizado com encargos e despesas com protesto, e R$ 

1.091,03 de danos emergentes, referente a honorários advocatícios de 

cobrança. Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada; todavia 

não compareceu à sessão de conciliação, nem apresentou contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte deixe de comparecer às audiências e de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, pela análise dos 

autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de veracidade dos 

mesmos, posto que devidamente amparada documentalmente, além de não 

existir qualquer fato que coloque em dúvida o direito pleiteado pela parte 

autora. Portanto, a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o 

exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO procedentes os 

pedidos contidos na inicial, para o fim de CONDENAR a parte promovida 

em pagar à parte autora a importância de R$ 6.546,22 (seis mil quinhentos 

e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação. E assim o faço, com 

resolução de mérito, conforme 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, 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 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 
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requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 16 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-77.2017.8.11.0100

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:

ANTENOR MATOSO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010172-77.2017.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: ANTENOR 

MATOSO JUNIOR PROJETO DE SENTENÇA 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 de cobrança, em que a parte autora sustenta 

que é credora da parte reclamada no valor total de R$ 155,25, referente a 

uma duplicata vencida, não paga e protestada, sendo R$ 129,38 de 

principal atualizado com encargos e custas do protesto, e R$ 25,87 de 

danos emergentes, referente a honorários advocatícios de cobrança. 

Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada; todavia não 

compareceu à sessão de conciliação, nem apresentou contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Assim, os fatos alegados pela parte reclamante somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, 

pela análise dos autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de 

veracidade dos mesmos, posto que devidamente amparada 

documentalmente, além de não existir qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito pleiteado pela parte autora. Portanto, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim 

de CONDENAR a parte promovida em pagar à parte autora a importância 

de R$ 155,25 (cento e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 

1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação. E 

assim o faço, com resolução de mérito, conforme 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, 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 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, 16 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-31.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DAIRA ALVES GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000030-31.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:DAIRA ALVES 

GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA SOUZA DUTRA 

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: 

Brasnorte Data: 13/03/2020 Hora: 12:15 , no endereço: RUA CURITIBA, 

1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . CUIABÁ, 29 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: 8010173-62.2017.8.11.0100

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:

ANDINEY ANDECIR HOFFMANN DE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010173-62.2017.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: ANDINEY 

ANDECIR HOFFMANN DE OLIVEIRA COSTA PROJETO DE SENTENÇA 

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 de cobrança, 

em que a parte autora sustenta que é credora da parte reclamada no valor 

total de R$ 1.147,94, referente a diversas duplicatas vencidas, não pagas 

e protestadas, sendo R$ 956,62 de principal atualizado com encargos e 

custas do protesto, e R$ 191,32 de danos emergentes, referente a 

honorários advocatícios de cobrança. Nota-se que a parte promovida foi 

regularmente citada; todavia não compareceu à sessão de conciliação, 

nem apresentou contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais 

razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É 

cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte deixe de 

contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual 

civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, pela análise dos 

autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de veracidade dos 

mesmos, posto que devidamente amparada documentalmente, além de não 

existir qualquer fato que coloque em dúvida o direito pleiteado pela parte 

autora. Portanto, a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o 

exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO procedentes os 

pedidos contidos na inicial, para o fim de CONDENAR a parte promovida 

em pagar à parte autora a importância de R$ 1.147,94 (mil cento e 

quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 

406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação. E assim o faço, com 

resolução de mérito, conforme 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, 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 
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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, 16 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-41.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ARAUJO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RODRIGUES BORBA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010306-41.2016.8.11.0100. REQUERENTE: AGROPECUARIA ARAUJO 

LTDA - ME REQUERIDO: JOAQUIM RODRIGUES BORBA 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, 18 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-61.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010186-61.2017.8.11.0100. REQUERENTE: CASARTE COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME REQUERIDO: JOSE PEDRO DA 

SILVA 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 de cobrança, em que a parte autora 

sustenta que é credora da parte promovida no valor total atualizado de R$ 

616,55, sendo R$ 513,79 em relação a uma nota de compra de mercadoria 

vencida, e não paga, e a danos emergentes (honorários advocatícios 

contratuais – R$ 102,76). Nota-se que a parte promovida foi regularmente 

citada, mas deixou de comparecer à sessão de conciliação e de 

apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, 

DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que 

a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, 

deixe de comparecer às audiências, além de contestar os fatos 

articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da parte 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedente o pedido contido na inicial, com o fim de 

CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte autora a importância de 

616,55 (seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 

1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação. E 

assim o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 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, 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 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, 18 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-16.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000031-16.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:ANTONIO 

GONCALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA SOUZA DUTRA 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: Brasnorte Data: 13/03/2020 Hora: 12:30 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000090-08.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS 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 as partes para 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o retorno dos autos da 

instância superior, sob pena de arquivamento. Campinápolis, 29 de janeiro 

de 2020. ANA CAROLINA TOZO DA COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000071-02.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANJELA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS 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 as partes para 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o retorno dos autos da 

instância superior, sob pena de arquivamento. Campinápolis, 29 de janeiro 

de 2020. ANA CAROLINA TOZO DA COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22076 Nr: 1082-06.2007.811.0110

 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: CLARISMUNDO RODRIGUES DE JESUS, LUZIA 

JUNQUEIRA FARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDICE DE MORAES GARCIA, ILSON ALVES 

SEVERINO, APARECIDO DONIZETE CERCONE, NUABIA SIQUEIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRICOLA PAES DE BARROS - 

OAB:6.700/MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MIRIAN 

ELISABETH NASCIMENTO - OAB:10.276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 CONSIDERANDO o teor da certidão de fl.166, IMPULSIONO os autos para 

intimar a parte exequente pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) dias 

promover o devido andamento dos autos, sob pena de julgamento deste 

sem resolução de mérito, conforme dicção do art. 485, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24591 Nr: 712-56.2009.811.0110

 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: MARIA LUISA MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO GONÇALVES SASTRE, MARCOS 

ALBERTO RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CARLOS FERNANDES 

ALVES - OAB:83.161/SP, DOVAIR MANZATTO - OAB:68.673/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:11011, 

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - OAB:5880/MT

 CONSIDERANDO que a petição de fl.495, noticia o falecimento da parte 

requerida (Ramiro Gonçalves Sastre), IMPULSIONO os autos para intimar a 

patrona dos requeridos a manifestar no feito em 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30142 Nr: 1079-75.2012.811.0110

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS ARAGUAIA LTDA, JAIR 

FRANCISCO GOMES, HOLLIDAI DA SILVA GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA 

GOMES - OAB:9.641-B

 CONISDERANDO que há valores bloqueados no Sistema Bacenjud 

conforme fl. 55, sendo que na sentença de fl. 81, foi determinado o 

desbloqueio dos valores em favor da parte executada, IMPULSIONO os 

atos para intimar a parte executada a apresentar no prazo de 10 (dez) 

dias os dados bancários, assim como o número do CPF para levantamento 

dos referidos valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30353 Nr: 106-86.2013.811.0110

 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: ANITA CALDEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLEY RODRIGUES 

TOLENTINO - OAB:39681/DF, HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - 

OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO a manifestação da Procuradoria Federal, que representa 

a parte requerida, impulsiono o autos para intimar a parte autora a 

apresentar requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinçao do feito, ante o atual entendimento do STF sobre a ação 

em comento. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31989 Nr: 1743-72.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLY ANDRADE SOARES, CECÍLIO 

CARLOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA PARA INTIMAR OS EXECUTADOS NA COMARCA DE 

UBERLÂNDIA – MG, NO PRAZO DE 15 DIAS, DEVENDO NO MESMO 

PRAZO COMPROVAR A SUA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AO JUÍZO 

DEPRECADO.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000567-58.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR KURTEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL BENTO AMARAL OAB - PR64851 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE CHUICO (REQUERIDO)

MARIANO JOSE MARADONA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA BEATRIZ STRECKER OKAMOTO CURY OAB - PR84634 

(ADVOGADO(A))

JOSE RODRIGUES COLONHEIS OAB - PR62373 (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000567-58.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para inquirição 

das testemunhas para o dia 20 de fevereiro de 2020, às 14:30 horas. Insta 

destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC). 2. Comunique-se 

o Juízo Deprecante informando os dados da distribuição para futuras 

comunicações. 3. Intime-se. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 29 de 

janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000135-39.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA INES KUFFEL QUAINI (REQUERIDO)

CRISTIANO JOSE QUAINI (REQUERIDO)

 

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 do Ato Deprecado, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), 

correspondente ao zoneamento "Cláudia - Estrada Darlene/Bairro Beatriz", 

bem como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000860-28.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANDREAZZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos. n.º 1000860-28.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Recebo a inicial, posto que preenchidos todos os requisitos legais. 2. 

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar integralmente 

a dívida, apurada no cálculo do credor, sob pena de imediata penhora de 

bens, prosseguindo-se nos ulteriores termos da execução (art. 829, 

NCPC). 3. Cientifique-se de que, independentemente de penhora, depósito 

ou caução, poderá opor embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da forma como dispõe o art. 915, do NCPC (art. 920, 

parágrafo único, CPC). 4. Cientifique-se, ainda, que no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do (s, a, as) exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, poderá a parte executada 

requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(art. 916, caput, CPC). Se não efetuado o pagamento de quaisquer das 

parcelas então assumidas, será imposta ao executado, cumulativamente, 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e o 

vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do 

processo, com imediato reinicio dos atos executivos. Ademais, a opção 

pelo parcelamento importa a renúncia dos direito de opor os embargos 

(art. 916, §§ 5ª e 6ª, NCPC). 5. Fixo honorários advocatícios em favor do 

patrono do credor no valor correspondente a 10% do valor atualizado da 

dívida, que será reduzido à metade caso haja o pagamento integral no 

prazo mencionado no item “3” (art. 827, caput c/c §1º, do NCPC). 6. 

Certificado o não pagamento, deve o Sr. Oficial de Justiça, de posse da 

segunda via do mandado, proceder à penhora imediata de bens do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto, bem como proceder a avaliação 

dos bens penhorados, intimando na mesma oportunidade, a parte 

executada (art. 829, do NCPC). 7. Intime-se. 8. Diligências necessárias. 

Cláudia, 27 de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000052-28.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAVIPLAN SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000052-28.2016.8.11.0101 Promovente: 

CASA DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP Promovido: PAVIPLAN SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME 

Vistos. 1. Intime-se a parte autora para apresentar o endereço da parte 

promovida, no prazo de 15 (quinze) dias, ou requerer o que de direito, sob 

pena de extinção dos autos. 2. Diligências necessárias. Cláudia, 4 de maio 

de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 06/2020-DF- CA

 O Exmo. VAGNER DUPIM DIAS, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

substituição da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO o teor do disposto no art. 52, XII da Lei Estadual nº 

4.964/85.

RESOLVE:

Art. 1° Relotar a servidora VIVIAN PAULA VIEIRA, matrícula 14408, CPF 

n.º 707.927.201-72, efetiva no cargo de Técnico Judiciário – PTJ, do 

Gabinete da Vara Única/Juizado Especial na Central de Distribuição desta 

Comarca de Colniza-MT, a partir desta data.

 Art. 2° Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Colniza/MT, 27 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

 PORTARIA Nº 07/2020-DF- CA

 O Exmo. VAGNER DUPIM DIAS, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

substituição da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO o teor do disposto no art. 52, XII da Lei Estadual nº 

4.964/85.

RESOLVE:

Art. 1° Relotar a servidora TATIANA MENDES DE OLIVEIRA, matrícula 

34660, CPF n.º 823.281.371-72, efetiva no cargo de Técnico Judiciário – 

PTJ, da Central de Distribuição na Secretaria da Vara Única/Juizado 

Especial desta Comarca de Colniza-MT, a partir desta data.

 Art. 2° Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Colniza/MT, 27 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74217 Nr: 1951-66.2016.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiziane de Paula da Silva Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do último parágrafo do despacho de ref.82, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes para que, no prazo de 30 

(trinta)dias, requeiram o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73231 Nr: 1383-50.2016.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaine Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do último parágrafo do despacho de ref. 75, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes para que, no prazo de 30 

(trinta)dias, requeiram o que entenderem de direito.

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-30.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PESSOA RODRIGUES (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$ 

684,76( Seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis 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$ 271,36 ( 

Duzentos e setenta e um reais e trinta e seis 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: 1000072-54.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE APARECIDA WEIAND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

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$ 

559,84 ( Quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro 

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$ 146,44 ( 

Cento e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro 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: 1000332-68.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (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$ 

820,23( Oitocentos e vinte reais e vinte 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$ 406,83 ( Quatrocentos e 

seis reais e oitenta 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-60.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA SHIPITOSKI (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$ 

684,76( Seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), a 
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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$ 271,36 ( 

Duzentos e setenta e um reais e trinta e seis 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000018-20.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

AGUA MINERAL LIND AGUA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FERRO RODRIGUES OAB - RO6060 (ADVOGADO(A))

AMANDA APARECIDA PAULA DE CARVALHO FAGUNDES OAB - RO5701 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ARISTIDES CARDOSO (REU)

 

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: designar Audiência de intimar a parte autora 

para que recolha o valor referente a diligência de Oficial de Justiça, 

observando no zoneamento o endereço município de Colniza e bairro de 

acordo com o indicado na inicial, comprovando nos autos. COTRIGUAÇU, 

29 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000032-04.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000032-04.2020.8.11.0099. 

AUTOR(A): IVONETE DIAS DOS SANTOS REU: GILBERTO DA SILVA 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Ação de alimentos” 

ajuizada por I. D. da S., I. D. da S. e D. D. da S., representados por sua 

genitora Ivonete Dias dos Santos, contra Gilberto da Silva. Depreende-se 

da Inicial que IVONETE e GILBERTO mantiveram relacionamento e dessa 

união nasceu os menores I. D. da S., I. D. da S. e D. D. da S., nos dias 

11.09.2006, 02.06.2009 e 08.11.2012, conforme certidões de nascimento 

juntadas aos autos. Narrou-se que a parte-requerida não vem arcando 

corretamente com a responsabilidade de prestar alimentos. Por tais 

motivos, ajuizou-se a presente demanda, requerendo em sede de tutela 

provisória de urgência antecipada a concessão de alimentos provisórios 

para os menores. Juntaram-se documentos. Estas eram as informações 

existentes, estando o processo concluso para análise quanto à 

possibilidade da concessão de tutela provisória de urgência antecipada. II 

FUNDAMENTAÇÃO Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos 

dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento 

(art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. Processe-se em SEGREDO DE 

JUSTIÇA, conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do 

CPC), DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com 

não é imune a discussões no bojo do processo. Pois bem. Requereu-se a 

concessão de “tutela provisória”, exatamente a fixação de “alimentos 

provisórios”. Para a concessão da medida pleiteada, devem estar 

presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, 

quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Entende-se 

como fumus boni iuris, um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato 

existe. Por outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das 

consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando 

por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo e satisfatório do 

quanto pedido. Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in 

mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em 

caráter antecipado. Partindo destas premissas, quanto à “probabilidade do 

direito”, o que se tem é três filhos pedindo alimentos para o pai. Embora 

salte aos olhos o dever de prestação, importante apontar os fundamentos 

normativos. Da Constituição Federal vêm: Art. 227. É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. [...] Art. 229. Os pais têm o 

dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm 

o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

Já no Código Civil, há, dentre outros: Art. 1.696. O direito à prestação de 

alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os 

ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em 

falta de outros. Aplicando-se o ECA em situações de risco, verificam-se 

mais alguns dispositivos específicos, como: Art. 4º É dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. Art. 33, §4o Salvo expressa e fundamentada determinação 

em contrário, da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for 

aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança 

ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas 

pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de 

regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério 

Público. Nota-se que até mesmo em situação de deferimento da guarda a 

terceiros não se afasta do genitor o dever de prestar alimentos. Portanto, 

ao pleitear a “fixação de alimentos”, o que deve ser apontado é: há 

pressuposto fático-normativo indicado de que os alimentos, ao final do 

processo, deverão ser prestados aos menores pelo requerido? A 

resposta, quanto a isso, é afirmativa, pois os menores, no presente caso, 

tem o direito de receber os alimentos do requerido. No que se refere ao 

perigo de não se ter tal provimento provisório (o “periculum in mora”), a 

resposta é a mesma, já que os alimentos, por óbvio, são imprescindíveis à 

saúde e à vida dos menores. Quanto ao binômio 

“necessidade-possibilidade”, não obstante constatar-se a necessidade da 

parte-requerente, a possibilidade da parte-requerida prestar os alimentos 

não ficou claramente demonstrada. Assim, entende-se razoável fixar a 

obrigação alimentar em valor correspondente à 1/3 do salário mínimo 

vigente. III DISPOSITIVO Por isso, FIXAM-SE os ALIMENTOS PROVISÓRIOS 

em 1/3 (um terço) do salário mínimo (R$346,00 na data de hoje). IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, considerando a distância entre a Cidade 

de residência da parte-requerida e a sede desta Comarca, bem como as 

estradas de difícil trafegabilidade, DEIXA-SE, por ora, de designar 

audiência de conciliação. Todavia, a audiência de conciliação poderá ser 

designada em qualquer momento, desde que requerida por alguma das 

partes. No mais, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-requerente da 

presente decisão; 2. CITAR a parte-requerida, por meio de CARTA 

PRECATÓRIA, para conhecimento do processo, bem como INTIMÁ-LA para 

pagar os alimentos provisórios fixados (1/3 do salário mínimo vigente), os 

quais deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, a contar da presente 

intimação, bem como para oferecer resposta (inclusive contestação) no 

prazo de 15 dias, atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC; 3. 

CIENTIFICAR o Ministério Público; 4. Após, conclusos. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1000695-84.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO 

COMUNITARIO DE NOVA ESPERANCA (REQUERENTE)

EZEQUIAS DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/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))

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição denominada “Tutela provisória 

de urgência de natureza cautelar (em caráter liminar)” ajuizada por 

Associação de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Comunitário de 

Nova Esperança, representada por seu presidente Ezequeias de Souza 

Barros, contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

Depreende-se da Inicial que a Associação fora formada pelas esposas 

dos agricultores do Distrito de Nova Esperança, por meio de contrato de 

prestação de serviços com a Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, no valor 

de R$ 6.634,92 (seis seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e dois 

centavos) mensais. Após iniciada a prestação de serviço, narra-se que 

em abril de 2018, técnicos da Energisa verificaram que havia um “rabicho” 

que estaria ligado a uma casa vizinha da sede da associação e, segundo 

o narrado, os referidos técnicos informaram que, havendo continuidade da 

utilização do “rabicho” a energia do local seria interrompida, mas que seria 

de fácil resolução, consistindo na instalação de um novo padrão com a 

ligação da energia no prazo de 10 (dez) dias. Ocorre que, segundo consta 

a Inicial, já foram realizados vários pedidos de resolução no posto de 

atendimento da requerida em Cotriguaçu, com o primeiro realizado em 

13.08.2019, sob protocolo n° 50786955. Explica que a equipe da Energisa 

de Colniza se deslocou para a realização da ligação da energia, mas 

chegando ao local, informaram que o técnico teria instalado o poste de 

forma errada. Sendo assim, relata a parte-autora que novamente se 

deslocou até Cotriguaçu, onde contratou um técnico para ir até Nova 

Esperança realizar a correção da instalação do poste, solicitando-se junto 

à equipe da Energisa de Cotriguaçu a ligação da energia do local. 

Explica-se que novamente a Energisa de Colniza retornou ao local para 

religar a energia, sendo negado, sob a informação de que o poste não 

poderia ficar dentro do limite da associação, mas sim na divisa do terreno 

com a calçada (protocolo sob n° 59580830). Por conta disto, segundo o 

narrado, fora contratado novo técnico para realizar a mudança do poste 

para a divisa, havendo outro deslocamento até a Energisa de Cotriguaçu, 

que emitiu a abertura da Ordem de Serviço 59249989. Deslocando-se até 

Nova Esperança, a Equipe de Colniza, ao realizar a ligação da energia do 

local, disse, segundo consta na Inicial, que a caixa (padrão) deveria ser 

maior, isto para que a energia de 220v fosse ligada. Assim, relata-se, que 

novamente o técnico fora até Nova Esperança, realizou a troca da 

caixinha, solicitando-se nova OS 60304360 para a instalação da energia 

de 220v. Todavia, a Equipe de Colniza realizou a ligação da energia de 

110v. Alega-se que a energia 110v já está ligada há 90 dias e que fora 

solicitada a mudança para 220v, contudo, a requerida informou que não 

possui unidade consumidora em nome da Associação. Por isso é que se 

requer, em sede de tutela antecipada, que seja determinada à 

parte-requerida, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais) por dia de 

atraso, o ligamento da energia elétrica de 220 volts na Associação. II 

FUNDAMENTAÇÃO Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos 

dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento 

(art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. DEFERE-SE o pedido de assistência 

judiciária gratuita, tendo em vista que, segundo consta dos autos, os 

autores não têm condições de pagar as custas do processo e os 

honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família, de acordo 

com o artigo 98 do CPC. Passa-se agora, portanto, à análise da tutela de 

urgência pleiteada. Para a concessão da medida pleiteada, devem estar 

presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, 

quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Entende-se 

como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato 

existe. Por outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das 

consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando 

por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo e satisfatório do 

quanto pedido. Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in 

mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em 

caráter antecipado. Especificamente sobre a tutela cautelar, devem ser 

indicados os arts. 300 e 301, ambos do CPC: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §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. Art. 301. 

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante 

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra 

alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do 

direito. O conceito de “cautelar” não foi alterado com o novo CPC, 

diferenciando-se da “antecipada” por algumas questões, sendo talvez a 

mais relevante a relação com o pedido principal. Enquanto a tutela 

antecipada possui relação mais íntima com o que se pretende ao final, a 

cautelar traz em si a natureza de instrumentalidade procedimental de 

forma bem mais forte. Não obstante a redação do art. 301 do CPC, ali se 

encontram apenas algumas medidas possíveis, tendo o legislador se 

mantido vinculado à previsão normativa anterior, muito embora pudesse 

(devesse, na verdade) ter estabelecido uma tessitura aberta, prevendo 

apenas a parte final do dispositivo. Trabalhando acerca do requisito fumus 

boni iuris, a parte-autora alega estar demonstrado através dos contratos 

com a Prefeitura para a fabricação de pão para venda às escolas 

municipais. Em relação ao periculum in mora, alegou a parte-autora estar 

patente, considerando a essencialidade do serviço, que está interrompido, 

tendo em vista a falha na prestação de serviço da requerida. Não obstante 

a alegação da parte-autora, não há indicação robusta (pelo menos não 

ficou devidamente cristalino nos autos) de que, mesmo com a energia 

religada de 110v, estaria havendo interrupção da prestação de serviço 

pela Associação, já que há menção de que a energia já teria sido religada 

há 90 dias. Ademais, mesmo havendo menção das Ordens de Serviço 

59249989 e 60304360 (esta última para a instalação da energia de 220v), 

há apenas o número delas escrito a mão (Id. 26660526), o que 

impossibilita saber o teor de tais OS’s. Com efeito, revela-se indispensável 

a dilação probatória, tendo em vista que não foi demonstrada de maneira 

suficientemente indiciária no bojo dos autos o binômio exigido, posto que a 

prova documental colacionada não preenche a moldura fática relacionada 

ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. III CONCLUSÃO 

Pelo exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e 

contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, pela falta de requisitos ensejadores 

da medida. No mais, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 13.02.2020, às 15h30min, 

na sala de audiências do CEJUSC. Portanto, à SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR a parte-autora da presente decisão, bem como para comparecer 

à audiência de conciliação; 2. CITAR a parte-requerida para que tenha 

conhecimento do processo, além de INTIMÁ-LA para que compareça à 

audiência ACOMPANHADA de advogado, bem como de que, após a 

audiência (comparecendo ou não), terá o prazo de 15 dias para contestar, 

sendo a ela conferida a possibilidade de, não tendo condições, ser 

nomeado um Defensor; 3. FICA ESCLARECIDO que, não havendo 

conciliação, a parte-requerida deve oferecer resposta (inclusive 

contestação) no prazo de 15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do 

CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC; 4. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no prazo legal ou, se for 

o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que 

entender de direito; 5. Após, conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77989 Nr: 4120-10.2017.811.0099

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON STORKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A, BANCO 

COOPERATIVO DE CRÉDITO – SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes para os fins e nos 

termos do art. 465, § 1º e 3º, do CPC, bem como da perícia designada a 

ser realizada no dia 04/04/2020, às 08h30min, no Hospital Municipal de 

Cotriguaçu/MT, bem como para que fiquem cientew de que a autora juntou 

quesitos na petição de Ref: 37 e a requerida juntou quesitos na petição de 

Ref: 46.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000018-20.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

AGUA MINERAL LIND AGUA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FERRO RODRIGUES OAB - RO6060 (ADVOGADO(A))

AMANDA APARECIDA PAULA DE CARVALHO FAGUNDES OAB - RO5701 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ARISTIDES CARDOSO (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000018-20.2020.8.11.0099. 

AUTOR(A): AGUA MINERAL LIND AGUA LTDA REU: ADRIANO ARISTIDES 

CARDOSO Vistos... Trata-se de petição INTITULADA “Ação monitória” 

ajuizada por Água Mineral LIND’ÁGUA LTDA contra Adriano Aristides 

Cardoso. Com a Inicial, documentos. Pois bem. Verificando-se 

aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320 e 700, todos do 

CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a 

Inicial Outrossim, verifica-se que a pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição instruída por 

prova escrita, sem eficácia de título executivo (cheques n° 000473, 

000474 e 000475), de modo que o procedimento monitório é pertinente, 

nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil. Assim, DEFERE-SE, 

de plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme requerido na inicial, nos termos do artigo 701 do Código de 

Processo Civil, anotando-se, nesse mandado, que, caso o requerido 

cumpra, ficará isento de custas (artigo 701, §1º do CPC), bem como que 

os honorários, em caso de pagamento, ficam fixados em 5% do valor da 

causa (art. 701, “in fine”, do CPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse 

prazo, o requerido poderá oferecer embargos e, caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado judicial em mandado executivo, na forma do artigo 701, §2º, do 

Código de Processo Civil. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO DE CITAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000407-39.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR FERREZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR FERREZ OAB - MT0187660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL 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 deposite as certidões de honorários originais em cartório, no 

prazo legal. COTRIGUAÇU, 29 de janeiro de 2020. CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 

3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000025-13.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO APARECIDO COLNAGO (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)

 

Processo n. 1000025-13.2020.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a 

Contestação de id. n.28309353, 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): FLAVIA 

PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - MT12617/B, para,querendo, 

apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 29 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA 

FILHO 29/01/2020 14:06:18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000768-57.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIO MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA DA CAMARA OAB - SP422419 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000768-57.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

MARILIO MANOEL DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário. I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo o pedido inicial, 

uma vez que preenche os requisitos dispostos no art. 319 do Código de 

Processo Civil. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista as 

informações de hipossuficiência da parte, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos 

da Lei 1.060/50. III – 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 no momento da 

instrução será realizada a conciliação prévia. IV – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de 

que se exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado 

recorrer à Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico 

acostado aos autos o referido requerimento indeferido. V – DA PERÍCIA 

Por se tratar de Ação de Aposentadoria por Invalidez, verifico que a 

demanda exige realização de perícia médica. Assim, nomeio como perito o 

Dr. Elder Rocha Lemos CRM 3151/MS, que servirá independentemente de 

compromisso, cujos possíveis honorários correrão por conta do Estado no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art.02, §5º da 
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Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas 

da perícia ser agregada ao final à parte sucumbente. Remetam-se os 

autos a secretaria para a designação de data para pericia. O prazo para 

conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será 

de 30 (trinta) dias, cujo início ficará por conta das providencias retro, 

ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. 

O perito deverá informar a este juízo e as partes, com antecedência, a 

data e o local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC. 

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 

(quarenta e cinco) dias da data da perícia. Além dos quesitos a serem 

formulados pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser 

respondido pelo médico: a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato 

da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da 

p e r í c i a  ( c o m  C I D ) .  c )  C a u s a  p r o v á v e l  d a ( 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) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 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 ou 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. Com o aporte dos referidos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. O perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados e no 

prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento 

para o momento oportuno. VI – DA CONTESTAÇÃO Cite-se o 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. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000767-72.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DINORA DE FATIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA DA CAMARA OAB - SP422419 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000767-72.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

DINORA DE FATIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário. I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo o pedido inicial, 

uma vez que preenche os requisitos dispostos no art. 319 do Código de 

Processo Civil. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista as 

informações de hipossuficiência da parte, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos 

da Lei 1.060/50. III – 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 no momento da 

instrução será realizada a conciliação prévia. IV – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de 

que se exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado 

recorrer à Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico 

acostado aos autos o referido requerimento indeferido. V – DA PERÍCIA 

Por se tratar de Ação de Aposentadoria por Invalidez, verifico que a 

demanda exige realização de perícia médica. Assim, nomeio como perito o 

Dr. Elder Rocha Lemos CRM 3151/MS, que servirá independentemente de 

compromisso, cujos possíveis honorários correrão por conta do Estado no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art.02, §5º da 

Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas 

da perícia ser agregada ao final à parte sucumbente. Remetam-se os 

autos a secretaria para a designação de data para pericia. O prazo para 

conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será 

de 30 (trinta) dias, cujo início ficará por conta das providencias retro, 

ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. 

O perito deverá informar a este juízo e as partes, com antecedência, a 

data e o local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC. 

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 

(quarenta e cinco) dias da data da perícia. Além dos quesitos a serem 

formulados pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser 

respondido pelo médico: a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato 

da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da 

p e r í c i a  ( c o m  C I D ) .  c )  C a u s a  p r o v á v e l  d a ( 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) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 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 ou 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 
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dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Com o aporte dos referidos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. O perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados e no 

prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento 

para o momento oportuno. VI – DA CONTESTAÇÃO Cite-se o 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. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002426-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA OAB - MS9571 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGODOEIRA GUANABARA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1002426-02.2018.8.11.0051 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: RODRIGO 

NASCIMENTO DA SILVA - MS9571, para, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, (Busca e Apreensão) e que as guias serão 

r e t i r a d a s  d i r e t a m e n t e  d o  s i t e  d o  T J M T : 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissão (Provimento nº 

07/2017). Assinado eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO 

29/01/2020 17:26:53

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000444-67.2019.8.11.0034

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:

DEJAIR DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000444-67.2019.8.11.0034. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DEJAIR DA COSTA 

Vistos e etc. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por OMNI 

FINANCEIRA S/A, em desfavor de DEJAIR DA COSTA, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em ID. 26228172 tem-se a informação da 

desistência da ação pela parte autora. É o relatório. Fundamento e 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 autor. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000544-22.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA PINHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(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 

1000544-22.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n. 28452759 e anexo, 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): FLAVIA 

PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - MT12617/B, para, querendo, 

apresente impugnação a contestação de ID 28452759, no prazo de 15 

(quinze) dias. DOM AQUINO, 29 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MARLI RIBEIRO SANTOS 29/01/2020 18:32:21

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48183 Nr: 1458-74.2017.811.0034

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

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 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Inácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONIR LUIS FICH DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seus advogados, para se 

manifestar acerca da juntada da carta precatória de ref.38, informar o 

endereço da parte requerida ou requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47976 Nr: 1343-53.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira LTDA- Vale do 

São Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO APARECIDO FIGUEIREDO ME, 

RONALDO APARECIDO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

legal, manifeste acerca do Mandado de Penhora juntado à ref. 61.

Comarca de Feliz Natal

Edital Intimação

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE FELIZ NATAL - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2020

O(A) Doutor(a) Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de Feliz Natal-MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de 

Feliz Natal-MT, foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 

2020, nos termos do artigo 439 do Código de Processo Penal, os cidadãos 

abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões periódicas 

do Tribunal do Júri:

N° NOME OCUPAÇÃO

1 ADOLFO HANS HIBNER NETO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

2 ADRIANE AUGUSTA DE MORAIS ODONTÓLOGA

3 ADRIANO DOS SANTOS ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

4 ADRIANO JOAQUIM DE MEDEIROS OUTROS

5 ALAINE BARBOSA XAVIER ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA E 

ASSEMELHADOS

6 ALDAIR ANTONIO SEVERO COMERCIANTE

7 ALESSANDRA BLOCK SEIBT DONA DE CASA

8 ALEXSANDRA MARA ANDREIS COMIM DONA DE CASA
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9 ALINE FERNANDA TEIXEIRA ITADMIK FARMACÊUTICA

10 ANA ALICE PEREIRA DE CARVALHO OUTROS

11 ANA CLAUDIA MARTOS DOS SANTOS OUTROS

12 ANA PAULA BERTOLDO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA E 

ASSEMELHADOS

13 ANDERSON CASEMIRO DE FREITAS ELETRICISTA E ASSEMELHADOS

14 ANDERSON LUIZ ANACLETO TÉCNICO DE ELETRICIDADE, ELETRÔNICA 

E TELECOMUNICAÇÕES

15 ANDRE PEREIRA DA SILVA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO

16 ANDREIA APARECIDA SALTON PROFESSORA DE ENSINO SUPERIOR

17 ANDREZA MIRANDA DE OLIVEIRA VENDEDORA DE COMÉRCIO 

VAREJISTA E ATACADISTA

18 ANETTE INGRIT BENCKE SCHNEIDER ASSISTENTE SOCIAL

19 ANTONIO MARCOS SASSE PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

20 AURILENE DOS SANTOS SOUSA OUTROS

21 BEATRIZ CRISTINA ANTUNES COZINHEIRA

22 CARINE HENDGES ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA E 

ASSEMELHADOS

23 CARLA APARECIDA LOREGIAN ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA 

E ASSEMELHADOS

24 CARLOS ALBERI RIGGO OUTROS

25 CASSIANE NEVES MACEDO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA E 

ASSEMELHADOS

26 CASSIARA WEBER VENDEDORA DE COMÉRCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA

27 CATARINA EVA DE ALMEIDA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA E 

ASSEMELHADOS

28 CELIA LOPES COENI AGENTE DE SAÚDE E SANITARISTA

29 CHAIANE FREITAS SANTOS DONA DE CASA

30 CINTHIA KODELSKI MAGALHÃES DONA DE CASA

31 CLAUDEMIR CRISOSTOMO DA SILVA OUTROS

32 CLAUDIA EUFRASIO OUTROS

33 CLAUDINEIA DOS SANTOS MORAIS ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIA E ASSEMELHADOS

34 CLEONIR DA SILVA DE JESUS VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA

35 CREONICE BEIRA DOS SANTOS ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA 

E ASSEMELHADOS

36 CRISTIANE PEREIRA DE CARVALHO DONA DE CASA

37 EDINA NASCIMENTO CAROLINA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA 

E ASSEMELHADOS

38 ESMERALDA DOS SANTOS DIAS SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL

39 EZEQUIEL ANTUNES DOS SANTOS OUTROS

40 FERNANDA GISELE LEMES DA SILVA DONA DE CASA

41 FERNANDO HENRIQUE CORREIA LIMA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

42 FRANCIELI SCHWAB DA SILVA PROFESSORA DE ENSINO MÉDIO

43 FRANCINETE AGUIAR MARTINS OUTROS

44 FRANCISCA ALINE DA SILVA DA CONCEIÇÃO ZORZI DONA DE CASA

45 GABRIELA BORTOLUZZI ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA E 

ASSEMELHADOS

46 GABRIELA CAMILA KRIEZER ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA E 

ASSEMELHADOS

47 GENILSON MARCOVICZ AGRICULTOR

48 GERSON QUINALIA COMERCIANTE

49 GESSIKA PACHECO ALCANTARA SECRETÁRIA E DATILÓGRAFO

50 GILMAR BERNARDINO MOTORISTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE 

CARGA

51 HEBER ALVES DOS SANTOS GERENTE

52 IARA DEBASTIANI ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA E 

ASSEMELHADOS

53 IEUDA DOS REIS LEAL OUTROS

54 ILTAMAR BRANDÃO DE SOUSA OUTROS

55 INÊS BLOCK SEIBT DONA DE CASA

56 IONARA DE LOURDES CHIELE SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL

57 JAQUELINE STAMM DONA DE CASA

58 JHONATAN ROOS ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

59 JOCIVALT SANTANA DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO 

E ASSEMELHADOS

60 JOEL MARCOVICZ AGRICULTOR

61 JOSE EDUARDO PEREIRA ITADMIK ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

62 JULIANA MAZEI SILVA PROFESSORA DE ENSINO MÉDIO

63 KELLY RODRIGUES CASTILHO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA E 

ASSEMELHADOS

64 LUZIA APARECIDA DOLOROSA SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL

65 LUZIA DE OLIVEIRA DONA DE CASA

66 MARCOS CARDOSO CARVALHO ADMINISTRADOR

67 MARIBONE WANDA WEISS OUTROS

68 MARISA DE QUEIROS DONA DE CASA

69 MATHIEL PROVENZI ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

70 MOACIR DOS SANTOS OUTROS

71 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA OUTROS

72 RAFAEL BRIZOLA DIAS ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

73 RAFAELA CARFANE ZOCAL ODONTÓLOGA

74 RAQUEL QUEIROZ OUTROS

75 RENATO ROSA DE MOURA COMERCIANTE

76 SAIONARA CRISTINA DEBONA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA 

E ASSEMELHADOS

77 SANDRA NELY TIBOLLA VENDEDORA DE COMÉRCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA

78 SILMARA DE PAULA BERTOL PROFESSORA DE ENSINO MÉDIO

79 SONIVALTE JUNIO SOUZA DE OLIVEIRA OUTROS

80 SUELEN CAROLINE HEEP ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA E 

ASSEMELHADOS

81 SUELLEN LUCAS DOS SANTOS DONA DE CASA

82 TALITA MIKELLI EVANGELISTA DOS REIS ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIA E ASSEMELHADOS

83 TAMYRES RENATA WASSMUTH ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA 

E ASSEMELHADOS

84 TARSO FELIPE SOUSA COSTA ENFERMEIRO

85 TATIELE CRISTINA DA SILVA DONA DE CASA

86 TEREZA CRISTINA LIMBERGER SANTOS OUTROS

87 THAMARA KEZZI QUEIROZ XAGAS VENDEDORA DE COMÉRCIO 

VAREJISTA E ATACADISTA

88 VALDIR JUNIOR VELOSO DA ROSA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

89 VALTER LUIZ BERNARDO COMERCIANTE

90 VANESSA CRISTINA GONCALVES MASSARI OUTROS

91 VANESSA STEPHANE BERTOLDO DONA DE CASA

92 VANUZA MARIA CANOFF DONA DE CASA

93 VERA MARIA FAGANELLO OUTROS

94 VERONICE DA CONCEICAO DE SIQUEIRA SERVIDORA PÚBLICO 

MUNICIPAL

95 VICENTE TONDELLO AGRICULTOR

96 VITORIA VARELA CARVALHO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIA E 

ASSEMELHADOS

97 VIVIANE KOVALESKI VENDEDORA DE COMÉRCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA

98 WAGNER BORGES OLIVEIRA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS

99 WASHINGTON ROBERTO DONEL DA SILVA MECÂNICO DE 

MANUTENÇÃO

100 WEVERSON ALCANTRA RODRIGUES AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS

 Neste passo, nos termos da lei de regência, transcrevem-se os artigos 

436 a 446 do Código de Processo Penal:

 "Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

 § 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.

 § 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.

 Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:

 I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;

 II – os Governadores e seus respectivos Secretários;

 III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

 IV – os Prefeitos Municipais;
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 V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

 VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

 VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

 VIII – os militares em serviço ativo;

 IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

 X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

 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.

 § 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.

 § 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.

 Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.

 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.

 Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

 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.

 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.

 Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.

 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.

 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".

 Eu, Ricardo Shinohara, que o digitei.

 Feliz Natal-MT, 29 de janeiro de 2020.

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JURI

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000460-38.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MAZONI BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  I m p u l s i o n 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 : 

1000460-38.2019.8.11.0093; Valor causa: R$ 165.107,52; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Fornecimento de Energia 

Elétrica]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Ante a juntada da decisão proferida em agravo de 

instrumento, e em cumprimento a Decisão de Id. 28181607, impulsiono os 

autos para INTIMAR a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito. FELIZ NATAL, 28 de janeiro de 2020 

MARTA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 

945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 

35852077

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000631-92.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE AMARAL CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000631-92.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

ELIZABETE AMARAL CAMPOS REU: BANCO BMG S.A Vistos. De início, 

verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 

e/ou 320 do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial, comprovando o endereço residencial por 

meio de documento idôneo, como contas de água, energia elétrica, 

telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida em cartório, 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, carnê de 

cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso em nome 

de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da circunstância, 

uma vez que, além de não acostado nenhum dos mencionados 

documentos, o extrato bancário juntado pela parte autora informa que sua 

agência é da cidade de Nova Mutum (Num. 27412128 - Pág. 1/5 - NCPC, 

art. 319, inciso II). Ressalta-se que o não atendimento da(s) providência(s) 

acima declinada(s) acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000556-53.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO ALFINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000556-53.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 

REQUERIDO: LUIZ ALBERTO ALFINO Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual 

documento, solicite a complementação junto à origem. Expeça-se o 

necessário para atingir a finalidade da carta precatória. Após, devolva-se 

a presente missiva com as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Feliz 

Natal, data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000547-91.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO IVO MACIEL MILHOMEM E OUTROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO COELHO MILHOMEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000547-91.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

PAULO IVO MACIEL MILHOMEM E OUTROS REQUERIDO: JOAO COELHO 

MILHOMEM Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia 

como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem. Expeça-se o necessário para atingir a 

finalidade da carta precatória. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

CONTESTAR a ação no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada desta 

missiva aos autos originários (NCPC, art. 335), consignando 

expressamente a advertência a que se refere o art. 344, do citado diploma 
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normativo. Após, devolva-se a presente missiva com as homenagens, 

cautelas e baixas de estilo. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000138-18.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT4050/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA CAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000138-18.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

GUIMARAES AGRICOLA LTDA REQUERIDO: LUCIANO DA CAS Vistos. 

DEFIRO o pedido e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

autoria informe a correta localização do imóvel. Sobrevindo o endereço 

preciso, cumpra-se a decisão de Num. 19151201 - Pág. 1. Em caso de 

inércia, o que deverá ser certificado, desde já determino a devolução ao 

Juízo de origem com as homenagens, cautelas e baixas de estilo. 

Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0005849-08.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA HIKARI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO BORTOLUZZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 0005849-08.2012.8.11.0015. REQUERENTE: 

CONSTRUTORA HIKARI LTDA REQUERIDO: ENIO BORTOLUZZI Vistos. 

Certificado o equívoco na distribuição desta precatória neste juízo 

deprecado com o respectivo pedido de baixa e arquivamento, isto sem 

necessidade de informes ao juízo deprecante, como solicitado (Num. 

25718243 - Pág. 1), DETERMINO a baixa na distribuição e o consequente 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75231 Nr: 1087-98.2015.811.0093

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAMINADOS FLORESTA LTDA., LUIZ ANTONIO 

CALEGARI, ALDAIR ANTONIO SEVERO, TANIA MARA MARANGUELLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699, JOAO 

PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10924, JORGE AUGUSTO B. 

SILVESTRE - OAB:13.977-A

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

OAB:22165A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 Tendo em vista a suspenção dos autos em apenso, processo 75230 e 

71343, bem como considerando a decisão de fls.13, impulsiono os autos 

para intimar o EXCETO a se manifestar no prazo de DEZ DIAS. Conforme 

decisão de fls. 13.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001205-36.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE COMINHO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através de seus Advogados 

acerca da Sentença prolatada nos autos - ID 27951835.

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1001271-16.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ROCHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO MUNDO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do Advogado Dr. 

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB: MT21436-O e Dra. MARCIA 

CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB: MT13870-O acerca da Sentença 

prolatada nos autos - ID 27501517.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000938-64.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTELA PUCIENIK (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através da Advogada Dra. 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB: MT20732-A acerca da 

Sentença prolatada nos autos - ID 26123879.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001035-64.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

KATHIANE FERNANDA BACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE OAB - MT24017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REGINALDO DE OLIVEIRA ARAUJO (DE CUJUS)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do (a) patrono (a) para 

retirar o documento id 28161599.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000972-39.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. O. P. (AUTOR(A))

M. E. D. O. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE LOPES PEREIRA OAB - MT27189/O (ADVOGADO(A))

MIKAELLY GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - 030.988.331-81 
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(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA OAB - MT21831/O 

(ADVOGADO(A))

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

 

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 sua 

advogada, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000031-55.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT9510-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRO MOVEIS SAO FRANCISCO LTDA - EPP (DEPRECADO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE 

(DEPRECADO)

JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL DA SSJ DE SINOP MT 

(DEPRECANTE)

 

Intimação da parte autora por meio da advogada Dra. PAOLA CRISTINA 

RIOS PEREIRA FERNANDES OAB: MT9510-O, para no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000900-52.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através da Advogada Dra. 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB: MT20732-A acerca da 

Sentença prolatada nos autos - ID 27951813.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000679-69.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR(A))

ACRUX SECURITIZADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SALOMAO NETO OAB - RJ188131 (ADVOGADO(A))

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO(A))

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 192.976.297-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EUZEBIO SANTANA (REU)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB: RJ65541 e EDUARDO 

SALOMAO NETO OAB: RJ188131, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do Mandado

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81397 Nr: 731-29.2012.811.0087

 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: Jose Marques da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rita da Silva Marafon - 

OAB:12275-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26720 Nr: 942-75.2006.811.0087

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RODRIGUES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

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

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willian Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065/OAB-MT

 Intimação do (a) advogado (a) Nelson Willian Fratoni Rodrigues para dar 

andamento no feito cumprindo a decisão de fl. 177.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13224 Nr: 309-35.2004.811.0087

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB: 8.123-OAB/PR, NELSON WILIANS FRATONI - OAB:11065 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 3.719

 Intimação do (a) advogado (a) DUILIO PIATO JÚNIOR para regularizar a 

representação processual do espólio, realizando as devidas habilitações 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119008 Nr: 4792-20.2018.811.0087

 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: Antonio Ramão de Miranda Cardoso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42617 Nr: 930-68.2016.811.0036

 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: João Lima Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jossara Cardoso Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Jossara Cardoso Rodrigues, Cpf: , 

Rg: 25106392 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: 

Rua Gerônimo Vilela, N.º 1.486, Bairro: Santa Maria Bertila, Cidade: 

Guiratinga-MT

Resumo da Incial:Dessa forma, CITE POR EDITAL a executada por se 

encontrar em endereço incerto e não sabido (art. 256, I e §3º do NCPC), 

com o prazo de 30 (trinta) dias, e as demais advertências previstas em lei, 

para que, querendo e, no prazo legal, ofereça sua contestação a presente 

Ação.

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16568 Nr: 1309-19.2010.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Herculano Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Amâncio de Carvalho 

- OAB:6019-A/MT, Andreia Ferdinando Varea - OAB:10.641-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo a parte executada José Herculano Machado 

Filho, através de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso queiram, impugne o laudo de avaliação complementar, bem como 

solicitem o que entender de direito, de acordo com decisão de fls. 1.768.

.

Guiratinga - MT, 28 de janeiro de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42529 Nr: 884-79.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Gonçalves Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juscelino Barreto Monteiro - 

OAB:3764/MT, Rubson Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em relação à petição de Ref. 51, verifiquei que a 

certidão de Ref. 44 da oficiala de justiça informa que o réu recebeu no ato 

de sua citação a cópia da acusação. Outrossim, tratando-se de autos 

virtuais e estando o advogado devidamente cadastrado nos autos, o 

mesmo possui acesso à denúncia oferecida pelo Ministério Público . Dessa 

sorte, intimo o advogado de defesa para, em 10 (dez) dias, apresentar 

resposta nos autos.

Guiratinga - MT, 28 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003306-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO BOIKO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE ROSSI MARTIMIANO OAB - MS13260 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DECISÃO Processo: 1003306-75.2017.8.11.0003. Vistos. Vindos 

os autos conclusos por declínio de competência, recebo os autos e 

ratifico os atos já praticados. Diante da apresentação de impugnação a 

contestação, procedo o saneamento do processo, na forma do artigo 357 

do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016). Quanto a questão 

preliminar arguida, prescrição da pretensão inicial (ID 17525834), verifico 

que da propositura da ação em 22.05.2017 e da ocorrência dos fatos em 

02.09.2010, não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos. Assim, assiste 

direito à parte autora, quanto à manutenção da ação e da não ocorrência 

da decadência da pretensão inicial (art. 103, Lei 8.213/91). Passado isso, 

sem questões processuais pendentes, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à existência do preenchimento dos requisitos da concessão 

de auxílio acidente, perda ou não da qualidade de segurado, cabendo à 

parte autora o ônus de comprovar sua tese pelos meios de provas 

admitidos em direito, especialmente, a testemunhal e pericial. Fixo como 

pontos controvertidos o preenchimento dos requisitos para concessão do 

pleito, comprovação de vínculo e a incapacidade. Desse modo, deverão as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados desse despacho 

saneador, manifestar quanto ao interesse na produção de provas, 

designação de audiência de instrução para oitiva das testemunhas. 

Havendo interesse para designação de audiência de instrução, deverão 

os litigantes apresentar o rol de testemunhas (art. 357, § 4º, CPC), as 

quais deverão ser informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) 

pelo advogado da parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos 

termos do art. 455, caput, do Código de Processo Civil. Caso apresentado 

o rol de testemunhas, proceda-se o registro no sistema, volte concluso 

para designação do ato. Itiquira/MT, 18 de setembro de 2019. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000914-22.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UEDER ATALIBA DA SILVA (EXECUTADO)

FELIPE DOS SANTOS CORREA (EXECUTADO)

 

Autos nº: 1000914-22.2019.811.0027 Vistos. Recebo a inicial em todos 

seus termos. CITE-SE o executado para, no prazo de três (03) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus 

acréscimos. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens 

e sua avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter 

todos os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 

1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015). Recaindo a penhora sobre bens 

móveis, deverá o meirinho indagar aos executados acerca de sua 

propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado 

de conservação do bem e outras informações complementares que 

entender pertinentes. Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim 

de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o 

cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). O oficial de justiça, não encontrando as 

partes executadas para citá-las, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, de preferencia àqueles eventualmente 

indicados pela parte exequente, no caso de imóvel (id 27726709), 

devendo, ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, de tudo certificando no 

mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). Na forma do artigo 840, inciso II, 

§ 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de bem móvel, fica o exequente 

nomeado como depositário dos mesmos, devendo conservá-los e manter 

a guarda dos mesmos. Indicado para penhora bem imóvel lavre-se o 

competente termo nos autos, cabendo à parte exequente providenciar, 

para presunção absoluta de conhecimento de terceiros, o respectivo 
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registro no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de 

inteiro teor do ato e independentemente de mandado judicial, na forma do 

artigo 844 do CPC/2015. CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida 

aos devedores contida no artigo 916 CPC/2015. Não sendo encontrados 

bens para constrição, INTIME-SE a parte executada para que indique bens 

passíveis de penhora. FIXO os honorários advocatícios em de 10% do 

valor da causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral 

pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada 

será reduzida pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015). Caso as partes 

executadas não sejam encontradas, ou não seja encontrado bem 

suscetível de penhora, bem como os executados deixem de cumprir o item 

09 do presente despacho, diga a parte credora em 10 (dez) dias, sob 

pena de suspensão da execução e posterior arquivamento dos autos, nos 

termos do artigo 921, inciso III, § 1° do CPC/2015. Permanecendo a parte 

exequente inerte, declaro suspenso o processo pelo prazo de um ano 

(artigo 921, inciso III do CPC). Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem que 

sejam localizados os executados ou encontrados bens penhoráveis, 

determino o arquivamento dos autos. Caso haja pagamento, diga a parte 

exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em 

presunção de quitação e extinção da execução. Atente-se a secretaria 

para que as intimações sejam realizadas em nome do advogado indicado. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Itiquira/MT, 27 de janeiro de 2020. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000694-24.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MERCINDO BENEDITO NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000694-24.2019.8.11.0027. Vistos. 

Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c conversão em 

aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

MERCINDO BENEDITO NONATO em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS, devidamente qualificado (a) nos autos sustentando, em 

breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, 

requerendo a concessão do benefício. Alega ser portador de problemas 

auditivos, de coluna, tem fratura no cotovelo esquerdo, além de ser 

acometido de diabetes melittus tipo II, faz uso de medicamentos diários, 

sendo: losartana 50 mg, metformina 850 mg, Glibenclamida 5mg, venaflon 

450+50, tenoxicam 20 mg, proctyl pomada, prednisona 20 mg, HCTZ 25 

mg, ranitidina 150 mg, glibenclamida 5 mg. Com a inicial juntou documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de 

Processo Civil. Preenchidos os requisitos legais, forte na competência 

excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente 

exordial no rito comum, adequado ao processamento de todos os pedidos. 

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para o recebimento do 

benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a 

analisar. O artigo 300 do Código de Processo Civil, afirma que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Como se vê, a tutela de urgência, em caso de fundado receio 

de dano, caso destes autos, requer a comprovação (cumulada) de dois 

requisitos, a saber: I) a probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. In casu, a despeito das considerações 

lançadas na exordial, não pude divisar a presença concomitante dos 

pressupostos legais indispensáveis à concessão do reclamo 

antecipatório, apenas o pedido de antecipação de tutela, e por ora, não 

verifico a possibilidade de concessão da tutela de urgência, tendo em 

vista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ademais, o § 3º 

do artigo 300 do Código de Processo Civil não admite a concessão de 

tutela antecipada “(…) quando houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão.”, o que, na espécie, acaso concedido o reclamo 

antecipatório, redundará na proibição em questão. Ante o Exposto, 

concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a legitimar a concessão 

da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o pedido da tutela de 

urgência. Ademais, ante a necessidade de realização de perícia médica 

judicial nos autos, nomeio como médico perito o Dr. Marcelo Coutinho, CRM 

4883-MT, para a realização da perícia médica que será no Hospital 

Municipal de Itiquira/MT, onde deverá cumprir escrupulosamente o encargo 

que lhe foi cometido, independente de termo de compromisso, sob a fé do 

seu grau, conforme preceitua o artigo 466 do CPC. Intimem-se as partes 

para apresentarem a esse juízo os quesitos para instruir a perícia médica 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após com a juntada dos quesitos das partes 

aos autos, intime-se o Doutor Perito para agendar data, hora e local para 

realização da perícia, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

comunicar este Juízo, devendo informar ao Oficial de Justiça a fim de 

intimação das partes, para avaliar a existência da anomalia e ou 

enfermidade psíquica ou física, que determine sua incapacidade para o 

exercício de atividade laboral que lhe garanta a sobrevivência, instruindo o 

presente mandado com os quesitos formulados pelas partes, juntados aos 

autos. Cientifique-se o perito que fica desde já arbitrado os honorários 

periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), observado os limites do 

artigo 6º da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, 

sendo que o pagamento dos honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º 

da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, com 

o agendamento da perícia juntado aos autos, intime-se a requerente que 

deverá se apresentar para perícia na data e local designado portando 

todos os seus exames. Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os 

mesmos formulados pelo INSS, no Ofício Circular nº 003/2013: 1) Qual o 

nome e a idade atual do (a) autor (a)? Qual o atual estado de saúde do (a) 

autor (a)? 2) Qual a atividade laborativa habitual do (a) autor (a)? A parte 

autora é empregada ou “autônoma”? 3) Diga o Senhor perito se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo 

se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Senhor perito 

descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa 

atividade? 4) Diga o Senhor perito se a parte autora apresenta sinais 

sugestivos de que esta trabalhando, tais como sinais de exposição solar 

intensa, calosidade nas mãos, etc. 5) Diga o Senhor perito qual o 

diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma patologia ou do 

agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? 6) Caso a 

resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Senhor perito se o 

diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar? 7) Diga Senhor perito, no caso de 

resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de exame(s) 

complementa (res) Qual (quais) foi (foram) o(s) resultado(s) do(s) 

mesmo(s)? 8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se 

estabelecer clinicamente a data do início da incapacidade (DII), da 

enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, 

quando e qual critério utilizado? Caso negativo indique a provável data do 

início da incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE 

A DATA DO INÍCIO, DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO 

INÍCIO DA INCAPACIDADE. 9) Caso a resposta ao quesito n° 5 seja 

afirmada diga o Senhor perito se a patologia declinada encontra-se em 

fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? 10) Caso a 

resposta ao quesito n° 5 seja afirmativa diga o Senhor perito se o (a) autor 

(a) encontra-se em uso de medicação especifica paro o diagnóstico 

declinado? 11) Diga o Senhor 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. 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 impõem ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), 

levando-o (a) à incapacidade total ou parcial? 13) Caso a resposta ao 

quesito 12 seja afirmativa diga o Sr. perito se a incapacidade laborativa, no 

seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para 

qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõem ao 

exercício da profissão habitual do (a) autor (a), levando-o (a) à 

incapacidade permanente ou temporária? 14) No caso de incapacidade, 

diga o Senhor Perito se a incapacidade teve origem em alguma doença do 

trabalho, doença profissional ou acidente do trabelho, no que se incluem 

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 trabelho ou deste para aquela, ainda que em 

veículo de propriedade da parte autora. 15) No caso de incapacidade 
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“permanente e parcial”, diga o Senhor perito se a incapacidade decorreu 

de acidente de qualquer outra natureza. Caso positivo, diga o Senhor 

perito se, após a consolidação das lesões, restaram sequelas que 

implicaram redução da capacidade para o trabalho que o autor 

habitualmente exercia. 16) No caso de incapacidade “temporária e parcial” 

e “temporária e total”, qual a data provável ou o prazo estimado e indicado 

para recuperação laborativa? 17) No caso de incapacidade “permanente e 

total”, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer 

atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? 18) Diga 

o Senhor Perito se a parte autora é portadora de alguma da seguintes 

enfermidades: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação mental; d) 

neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e incapacitante; g) 

cardiopatia grave; doença de Parkinson, h) espondiloartrose anquilosante; 

i) nefropatia grave; j) estado avançado da doença de Paget (osteíte 

deformante); k) síndrome da imunodeficiência adquirida-AIDS; l) 

contaminação por radiação com base em conclusão da medicina 

especializada; m) hepatopatia grave. Com a juntada do laudo pericial, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, 

sucessivamente, iniciando-se pela autora. Em havendo solicitação de 

esclarecimentos pelas partes, intime-se o expert para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias. Aportado aos autos o laudo pericial, 

providencie-se o pagamento do valor referente aos honorários do Sr. 

Perito, conforme dispõe o Sistema Informatizado de Pagamentos de 

Honorários da Justiça Federal (AJG/CJF). Cite-se o requerido, para que no 

prazo legal, querendo, contestar a presente ação, consignadas às 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. Após, contestada 

a ação, intime-se a parte requerente para impugná-la no prazo legal. 

Disponibilize cópia integral dos autos ao Senhor perito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Pedra Preta/MT para Itiquira/MT, 

15 de outubro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito em 

Substituição

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57446 Nr: 1316-57.2018.811.0027

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA BARROS 

RANGEL - OAB:26455/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:18698/MT

 Certifico que, conforme solicitado pelo Advogado, Dr. Bruno de Souza 

Barros Rangel, enviei ao causídico estes autos via email, haja vista ele 

alegar a esta Secretaria, bem como ao Gabinete, que não consegue ter 

acesso aos autos através do sistema PEA.

 Renes Paulo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000272-49.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTO DA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Processo: 1000272-49.2019.8.11.0027. 

Vistos. Recebo a inicial, uma vez que satisfeitos os requisitos legais, e 

determino seu processamento independente do recolhimento de custas, 

nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito. Não 

havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 

do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, remetam-se os autos à 

conciliadora judicial desta Comarca, para realização de audiência de 

conciliação, pois, trata-se de procedimento admissível no caso concreto, 

em que os direitos debatidos são disponíveis, transacionáveis e não há 

manifestação expressa de ambas as partes dispensando a tentativa. 

Obtida composição amigável em audiência, venham-me os autos 

conclusos para homologação. Não havendo acordo e, também, não 

havendo o pagamento do débito, ou embargos pelo devedor, prossiga 

normalmente o feito. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 15 de julho de 2019. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-69.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO ALVES (EXECUTADO)

TATIANE LIMA DE SOUZA ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Processo: 1000303-69.2019.8.11.0027. 

Vistos. Recebo a inicial, uma vez que satisfeitos os requisitos legais, e 

determino seu processamento independente do recolhimento de custas, 

nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito. Não 

havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 

do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, remetam-se os autos à 

conciliadora judicial desta Comarca, para realização de audiência de 

conciliação, pois, trata-se de procedimento admissível no caso concreto, 

em que os direitos debatidos são disponíveis, transacionáveis e não há 

manifestação expressa de ambas as partes dispensando a tentativa. 

Obtida composição amigável em audiência, venham-me os autos 

conclusos para homologação. Não havendo acordo e, também, não 

havendo o pagamento do débito, ou embargos pelo devedor, prossiga 

normalmente o feito. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 15 de julho de 2019. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-16.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PACHECO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000076-16.2018.811.0027 Em atendimento à 

determinação deste r. Juízo (Ref. ID 25533946), designo audiência de 

conciliação para o dia 5 de março de 2.020, às 13h00min, a ser realizada 

na Sala de Conciliações do Fórum desta Comarca. Proceda-se à citação e 

intimação das partes para que compareçam à solenidade. Após, 

conclusos para a realização da sessão de conciliação. Itiquira/MT, 27 de 

janeiro de 2.020. Micheli Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-11.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAIS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000863-11.2019.811.0027 Em atendimento à certidão 
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(Ref. ID 28426076), designo audiência de conciliação para o dia 2 de abril 

de 2.020, às 12h30min, a ser realizada na Sala de Conciliações do Fórum 

desta Comarca. Proceda-se à citação e intimação das partes para que 

compareçam à solenidade. Após, conclusos para a realização da sessão 

de conciliação. Itiquira/MT, 27 de janeiro de 2.020. Micheli Linauer 

Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000416-23.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTHONY FABIO DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Ata em PDF

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-36.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDES DO NASCIMENTO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO OAB - MT0005136A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE BARROS PINTO (REQUERIDO)

 

Ata em PDF

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-49.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITIQUIRA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Av. Alvaro 

José Monteiro, s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO- LIMINAR EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO RAFAEL SIMAN CARVALHO PROCESSO n. 

1000854-49.2019.8.11.0027 Valor da causa: R$ 7.726,66 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CARLOS CESAR 

DIAS Endereço: BR 163, KM 10, OURO BRANCO, ITIQUIRA - MT - CEP: 

78790-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S/A Endereço: TELEMAT - BRASIL 

TELECOM, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78020-902 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO para cumprir a liminar deferida nos autos do processo acima 

identificado, nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

LIMINAR: (....) Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, determinando que a requerida 

promova a retirada e o cancelamento do protesto em nome do autor, 

relativo ao débito no valor de R$ 1.363,33 (um mil, trezentos e sessenta e 

três reais e trinta e três centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 

1.000,00 (mil reais). 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. ITIQUIRA, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-34.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DE MAMAN DORIGATTI OAB - MT0013647A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Processo: 

8010000-34.2015.8.11.0027. REQUERENTE: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Diante da desistência 

por parte do exequente com relação a qualquer atualização monetária (ID 

22824523), INTIME-SE a parte executada para se manifestar no prazo 

legal. CUMPRA-SE. Itiquira/MT, 29 de janeiro de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-16.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PACHECO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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 

ITIQUIRA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Av. Alvaro 

José Monteiro, s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO RAFAEL SIMAN CARVALHO PROCESSO n. 

1000076-16.2018.8.11.0027 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ELIANE PACHECO LOPES Endereço: avenida 13 de 

junho, 172, centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
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cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira 

Data: 05/03/2020 Hora: 13:00 VERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. 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. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (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. ITIQUIRA, 29 de janeiro de 2020. 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Decisão

Diretoria do Fórum

Comarca de Jauru

Processo nº 575-79.2003.811.0047

Código nº 3794

Advogado: MAYRLA THANDRA MARTINS – OAB/MT 19699/O

Pedido de Desarquivamento

Vistos.

Trata-se de Pedido de Desarquivamento em que a parte apresentou pedido 

de desarquivamento e vista/carga dos autos para fins de extração de 

cópia reprográfica, os quais defiro, mediante o recolhimento das custas, 

taxas, despesas pendentes e a taxa específica, fazendo-o nos termos do 

disposto na CNGC, Seção 32, arts. 598 e ss.. Caso já beneficiado 

anteriormente pelo benefício da justiça gratuita, isento do pagamento. 

Diversamente, intime para demonstrar a hipossuficiência e esclarecer 

sobre a profissão, rendimentos e impossibilidade efetiva.

Atendido ao pedido, DETERMINO o desarquivamento e intimação da parte, 

através do(a) advogado(a) e via DJe, para a carga/retirada pelo tempo 

pleiteado.

Por fim, nada requerido em prosseguimento ou decorrido o prazo de 5 

(cinco) dias in albis, DETERMINO o retorno do processo, com as cautelas e 

baixas, ao ARQUIVO. Cumpra. Às providências.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Comarca de Jauru

Processo nº 621-68.2003.811.0047

Código nº 3846

Advogado: MAYRLA THANDRA MARTINS – OAB/MT 19699/O

Pedido de Desarquivamento

Vistos.

Trata-se de Pedido de Desarquivamento em que a parte apresentou pedido 

de desarquivamento e vista/carga dos autos para fins de extração de 

cópia reprográfica, os quais defiro, mediante o recolhimento das custas, 

taxas, despesas pendentes e a taxa específica, fazendo-o nos termos do 

disposto na CNGC, Seção 32, arts. 598 e ss.. Caso já beneficiado 

anteriormente pelo benefício da justiça gratuita, isento do pagamento. 

Diversamente, intime para demonstrar a hipossuficiência e esclarecer 

sobre a profissão, rendimentos e impossibilidade efetiva.

Atendido ao pedido, DETERMINO o desarquivamento e intimação da parte, 

através do(a) advogado(a) e via DJe, para a carga/retirada pelo tempo 

pleiteado.

Por fim, nada requerido em prosseguimento ou decorrido o prazo de 5 

(cinco) dias in albis, DETERMINO o retorno do processo, com as cautelas e 

baixas, ao ARQUIVO. Cumpra. Às providências.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000656-49.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARDOSO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via DJE, para que, caso queira, se manifeste 

nos autos requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze). 

Jauru/MT,·28 de janeiro de 2020. [assinado eletronicamente] JOYLIS 

SOARES Gestor Judiciário Substituto
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000538-73.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI AQUINO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Sejam as partes 

requerente e requerida intimadas, através de seus advogados, a respeito 

do inteiro teor da decisão proferida nos autos, bem como para que fique 

ciente da data e local designados para realização de Audiência de 

Conciliação, a saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - 

CEJUSC Vara Única Data: 09/03/2020 Hora: 15:30 . Jauru/MT,·28 de janeiro 

de 2020. [assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000584-62.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA BELMIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOMAR DA SILVA BRAGA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000584-62.2019.8.11.0047. AUTOR(A): MARILZA 

BELMIRA DA SILVA RÉU: JOMAR DA SILVA BRAGA Vistos, etc. 

Sentença->Com resolução de mérito->Homologação de Acordo Trata-se 

de Ação de Reintegração de Posse c/c Condenação em Perdas e Danos 

proposta por MARILZA BELMIRA DA SILVA em face de JOMAR DA SILVA 

BRAGA, partes qualificadas nos autos. Na audiência de conciliação, 

realizada em 04 de setembro de 2019, as partes chegaram a um acordo 

(id.25761027). Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTAÇÃO. As partes 

em epígrafe entabularam acordo durante a realização da audiência de 

conciliação (id 25761027). O direito em discussão é disponível, não 

havendo vícios aparentes na transação. Nesse diapasão, possível a 

homologação, a fim de que o processo seja extinto. DISPOSITIVO 

HOMOLOGO para que operem seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

extinção do processo com julgamento de mérito, formulado pelas partes, 

em face da transação firmada conforme (id 25761027). Por consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Sem custas remanescentes, na forma 

do art. 90, §3°, do CP. Sem honorários sucumbenciais, diante da 

consensualidade. Transitada em julgado, arquive-se na forma da lei 

dando-se as devidas baixas. P. R. I. Cumpra-se. Jauru – MT, 18 de 

dezembro de 2019. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000076-19.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. M. B. (REQUERENTE)

C. M. D. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000076-19.2019.8.11.0047. REQUERENTE: CLELIA 

MARIA DE ASSIS BASTOS, CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS Vistos, 

etc. Com Resolução do Mérito->Homologação de Transação. Trata-se de 

Ação de Divórcio Consensual com Pedido de Homologação de Acordo, 

proposta por CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS e CLELIA MARIA DE 

ASSIS BASTOS. Partes qualificadas no feito. Narra a exordial que as 

partes contraíram matrimônio em 29/8/1992, em regime de comunhão 

universal de bens, certidão de casamento (id 18111005) – pág. 5. Dessa 

união nasceram duas filhas Bruna de Assis Bastos nascida em 20/2/1995 

e a adolescente Eloisa Mel de Assis Bastos nascida em 1/5/2005, 

conforme certidão de nascimento (id 26770883). Esclarecem que não 

possuem bens a serem partilhados. A autora manifesta o desejo de voltar 

a usar seu nome de solteira: CLELIA MARIA DE ASSIS. Instado a 

manifestar, o Ministério Público (id 19189210), pugna pela homologação do 

transacionado, requerendo apenas a juntada das certidões de nascimento 

das filhas. Todavia, o causídico (procuração id 18111005) peticionou 

requerendo a retificação do acordo formulado, para que seja excluída a 

avença acerca da guarda, alimentos e despesas extraordinárias devida à 

menor (id 26770882). Informando que recorrerão às vias ordinárias para 

solucionar o litígio. Deferida os benefícios da assistência judiciária gratuita 

(id 18178959). Vieram-me os autos conclusos. É a síntese. Decido. Pois 

bem. Infere-se dos autos que as partes postulam a homologação do 

convencionado retificado, para excluir a avença acerca da guarda e 

alimentos a serem pagos a filha menor. Desta forma, necessária se faz a 

homologação do acordado pelas partes, para que surtam os efeitos legais 

e jurídicos. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 200 e art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado e 

retificado nos seus próprios termos (id 18110059 e 26770877) e, por 

conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

fazendo-o apenas para o fim de: a) Decretar o divórcio do casal, 

declarando findos os deveres do casamento. A autora retomará o uso de 

seu nome de solteira: CLELIA MARIA DE ASSIS, conforme documento de 

identificação (id 18111001). b) Expeçam-se os competentes mandados de 

averbação, destinando-os ao Cartório do 2° Ofício Notarial e Registral, do 

município de São José dos Quatro Marcos-MT. Condeno as partes no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais, pro rata -, cuja 

exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 

Transitada em Julgado, certifique-se e arquive-se, com as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. 

Jauru-MT, 12 de dezembro de 2019. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-92.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FARJADO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER EMANUEL ABREU DE OLIVEIRA OAB - MT26093/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000043-92.2020.8.11.0047 POLO ATIVO:GILMAR 

FARJADO DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WALTER 

EMANUEL ABREU DE OLIVEIRA 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: JAURU - J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 271, CENTRO, JAURU - MT - CEP: 

78255-000 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52448 Nr: 499-93.2019.811.0047

 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): Ana Lucia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON FREITAS DA 

COSTA - OAB:

 Certifico que nesta data procedo a intimação do douto causidico, Dr. 

Janderson Freitas da Costa, via DJE, de todo teor da r. sentença proferida 

nos autos. Isso posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANA LUCIA 

DA SILVA, em relação ao(s) fato(s) delituoso(s) narrado(s) em epígrafe – 

art(s). 138 e 139, ambos do CP.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/95, arts. 54, 55 e 87 e Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, IV.

Transitada em julgado, arquive com as baixas e anotações devidas.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública/Advogado, atendendo 

ao disposto no art. 1.387 da CNGC e Enunciado Criminal n. 105 do FONAJE 

(Aprovado no XXIV Encontro - Florianópolis/SC), respectivamente, in 

verbis:

“Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato”.

“É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que 

extinguem sua punibilidade”.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,

P. I. Cumpra.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000593-24.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000593-24.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO promovida por RAINÉRIO ESPÍNDOLA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Partes qualificadas no feito. De acordo com o 

carreado ao ID 22989556, a presente fora originalmente proposta na Vara 

única deste Juízo, tendo sua competência declinada para o Juizado, 

conforme decisão de ID 22989566 – pág. 9. Compulsando os autos, 

verifica-se que já houve remessa ao Departamento Auxiliar da 

Presidência, o qual aportou cálculo de liquidação (ID 22989561 – pág. 84). 

Consigno que não fora efetivado nenhum ato constritivo, pois, conforme o 

inicialmente narrado, fora declinada a competência para o Juizado. Este 

Juízo, no ID 24316532, ratificando os atos decisórios proferidos e demais 

passíveis de aproveitamento, determinou o regular processamento na fase 

atual e a intimação da parte executada. No ID 25240987 a parte credora 

aporta termo de entrega de certidão de crédito. A parte exequente, no ID 

25591252, pugna pelo bloqueio/sequestro de valores. Foi certificado o 

decurso do prazo para a manifestação da parte executada (ID 25857769). 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese. Decido. Considerando o acima 

exposto, ante a inércia da parte executada, verifico ser necessária a 

constrição dos valores para o prosseguimento do feito. Destarte, defiro o 

pleiteado pela parte exequente e procedo ao bloqueio/sequestro, via 

penhora online, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito em instituição 

financeira, em nome do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de 

direito público interno, CNPJ: 03.507.415/0001-44, no valor de R$ 

15.006,08 (quinze mil, seis reais e oito centavos) (ID 22989561 – pág. 84). 

Havendo bloqueio, intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar embargos, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo 

supra, certifique-se. Em seguida, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar a guia de recolhimento do imposto de 

renda retido na fonte. Após, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Às 

providências. Jauru/MT 14 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000113-43.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA SENTENÇA Processo: 

1000113-43.2019.8.11.0048. REQUERENTE: FAUSTO RODRIGUES 

MALHEIROS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

JUSCIMEIRA, 29 de abril de 2019. Vistos, etc. Dispenso o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os 

presentes autos sobre reclamação de cunho cominatório e condenatório, 

onde a parte reclamante pretende que seja cumprido o prometido em 

contrato bancário, bem como ser indenizada por danos morais, por 

entender ter tido prejuízo, em razão do banco requerido não ter creditado 

os pontos referentes aos gastos feitos com o cartão de crédito do 

requerido. Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram 

provas documentais suficientes para o julgamento da lide. Antes de 

adentrar no mérito, analiso a preliminar levantada pela requerida, da falta 

de interesse de agir para manejar a presente causa por entender haver 

necessidade de requerimento administrativo. Ao analisar os autos, 

entendo que a mesma não merece prosperar, uma vez que depreende-se 

não haver necessidade do referido requerimento, sendo que a atual 

Constituição Federal, em seus direitos fundamentais elenca o princípio da 

inafastabilidade, motivo pelo qual afasto a apresente preliminar. Trata-se 

de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS, em 

face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, alegando, em síntese, que 

quando houve a troca de banco para pagamento de proventos, tendo o 

banco requerido ganho a licitação, foram ofertados cartões de crédito, 

tendo sido dito pelos responsáveis pela comunicação que os valores 

gastos nos referido cartões de crédito gerariam pontos (milhas), no 

entanto, não foi esclarecido a forma pela qual deveria proceder o 

consumidor para que pudesse ter acesso a esse pontos, gerando, assim, 

prejuízo, em razão do banco requerido não ter creditado os pontos 

referentes aos gastos feitos com o cartão de crédito do requerido. Da 

análise dos autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um 

serviço, visto que não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma 

vez que não prestou o serviço prometido, além de não prestar a devida 

comunicação, esclarecendo a forma pela qual deveria proceder o 

consumidor para que pudesse ter acesso aos pontos gerados pelo uso 

dos cartões de crédito, conforme art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “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.” O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 
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aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento 

jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano 

moral, como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em 

razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, 

nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, está caracterizada, a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela má 

prestação de um serviço pela parte reclamada BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A, gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de 

angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida 

contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida 

da reclamada. Não se afigura possível a prefixação do quantum da 

indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização 

deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido 

imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, 

praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e 

pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao 

ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo. A parte autora desincumbiu-se do ônus da prova, nos 

exatos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, o que é 

possível afirmar à vista das alegações iniciais e documentos que a 

instruem, bem como através do reconhecimento da relação de consumo. 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS, em face de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, para: a) DETERMINAR que a parte 

requerida providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o repasse dos pontos 

acumulados pelo autor para que seja computado no Sistema Livelo, 

referente aos gastos com cartões de crédito, desde a contratação, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em benefício da 

parte autora, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; b) CONDENAR 

a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000504-09.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 1000504-09.2019.8.11.0109. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ALMEIDA, 

OSVALDINO DE ALMEIDA Vistos. 1. Diante da manifestação do Ministério 

Público (id n° 24614464), antes da homologação do acordo, intimem-se os 

requerentes para que complementem a transação, a fim de informar a 

respeito das visitas a menor envolvida, além das despesas 

extraordinárias. 2. Após, abra-se vista ao parquet. 3. Diligências 

necessárias. Marcelândia-MT, 26 de novembro de 2019. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36371 Nr: 66-88.2005.811.0109

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIGEO NAKAI, IVER EDUARDO SIEBERT, 

ALESSANDRA MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12.113, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69616 Nr: 1086-31.2016.811.0109

 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 S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA MODAS COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76568 Nr: 1271-98.2018.811.0109

 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): EVERSON FELIPE MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT., Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70014 Nr: 1299-37.2016.811.0109

 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 S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUCHÊ COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA., VALMIR FERREIRA DOS SANTOS, MARIA 

SIRLEI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito quanto a 

certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 70901 Nr: 54-54.2017.811.0109

 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 S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAR LIFE MADEIRAS LTDA - EPP, EVERALDO 

DALLANOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito quanto a 

certidão do Oficial de Justiça.

 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. Homologo a desistência na inquirição da testemunha Nivaldo Meurer, 

pelo Ministério Público (fl. 247).

2. Promova a substituição da representação processual do polo passivo 

no sistema Apolo, incluindo o novo advogado do acusado, Doutor Jadeir 

Cangussu Nogueira.

 3. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento já designada, 

devendo ser providenciada a instalação de equipamento de Datashow, 

conforme requerimento do Ministério Público (fl. 247-v).

4. Diligências necessárias.

De Cláudia para Marcelândia, 28 de janeiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em Substituição Legal

Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47178 Nr: 958-55.2009.811.0109

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELIO PEREIRA LIMA

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

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 acerca da certidão 

de fls. 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60769 Nr: 742-89.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS s.a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA & FUNK LTDA - EPP, ELIANE KELI 

FUNK

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito quanto a 

devolução da correspondência de fls. 100.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63229 Nr: 362-95.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Santana Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63547 Nr: 628-82.2014.811.0109

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, LUIZ VELLINI, 

IRANI SEISCENTO VELLINI, ELIZABETE VELLINI, ESPOLIO DE APARECIDA 

VELLINI DOMINGUES, EDVALDO DOMINGUES VELLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT, QUÉCELE DE CARLI - OAB:17.062-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON DEGE JUNIOR - 

OAB:22147/O, JOSÉ FABIO MARQUES DIAS JÚNIOR - OAB:6398/MT, 

PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO - OAB:, Wellisonn Carlos Ceron 

Formigoni - OAB:27034

 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64000 Nr: 981-25.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 quanto a devolução 

da correspondência de fls. 85.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64857 Nr: 151-25.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR RIBEIRO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64899 Nr: 176-38.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY RUBENS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito quanto 

ao cumprimento do acordo, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65696 Nr: 630-18.2015.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI ANDRÉ DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito quanto 

ao certificado pelo Oficial de Justiça de fls. 51.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67653 Nr: 118-98.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68943 Nr: 706-08.2016.811.0109

 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): TUCHÊ COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA., MARIA SIRLEI DE OLIVEIRA, VALMIR 

FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito quanto a 

certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69360 Nr: 901-90.2016.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMASVETE RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias efetue o preparo da Carta Precatória, para citação e demais 

atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70585 Nr: 1547-03.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALCIONE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, acerca da devolução 

da correspondência de fls. 53 verso.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70649 Nr: 1597-29.2016.811.0109

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMASOLA S/A MADEIRAS E AGRICULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8.094-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PALMASOLA S/A MADEIRAS E 

AGRICULTURA, CNPJ: 83834101000438. 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. INTIMAR O EXECUTADO DO TEOR DA SENTENÇA..

Sentença: Desse modo, JULGO EXTINTA a presente ação de execução, 

nos termos dos artigos 924, II do Código de Processo Civil.Condeno a 

executada nas custas judiciais.Transitada em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Marcelândia/MT, 05 de agosto de 

2019.Rafael Siman CarvalhoJuiz 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, Lovania Beatriz 

Zeretzki, digitei.

Marcelândia, 28 de janeiro de 2020

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70897 Nr: 51-02.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. F. VELASCO DE MELO MODAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73286 Nr: 1395-18.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodi Machado, SIDNEY ANSELMO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias efetue o preparo da Carta Precatória, para citação e demais 

atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77008 Nr: 1483-22.2018.811.0109

 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: JBTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL BULGARELLI GRELAK - 

OAB:22540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 69 e seguintes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77107 Nr: 1534-33.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DE PAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79191 Nr: 2610-92.2018.811.0109

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-12.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI ELVIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - SP0305088A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

8010138-12.2016.8.11.0109. REQUERENTE: DORACI ELVIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E 

INVESTIMENTOS Analisando detidamente os autos, verifico que a hipótese 

não permite o julgamento antecipado da lide, mormente por que as partes 

requereram a realização da audiência de instrução a fim de comprovar os 

fatos narrados, e ainda porque há divergência entre as alegações 

realizadas pela autora e reclamada, sendo as provas dos autos 

insuficientes para o deslinde da demanda. Assim, determino à senhora 

gestora, designe audiência de instrução e julgamento, oportunidade em 

que será colhido o depoimento pessoal da parte autora e reclamada, bem 

como de suas testemunhas. Intimem-se as partes para comparecerem, 

esclarecendo que, cada uma, poderá arrolar até 03 (três) testemunhas 

que deverão comparecer independente de intimação. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA 

Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO por decisão, para que possa produzir 

seus efeitos jurídicos e legais, por força do artigo 40 da Lei. 9.9099/1995. 

Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 07 de abril de 

2020, às 13:30 horas, ante a impossibilidade desta magistrada designar 

data anterior, por conta de estar cumulando com a Comarca de Cláudia, 

que tem extensa pauta de audiências. Intimem-se, inclusive a parte autora 

pessoalmente para depoimento pessoal. Diligências necessárias. De 

Cláudia para Marcelândia, 29 de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-12.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI ELVIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - SP0305088A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado(a)(s) da parte autora 

para comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

agosto de 2019 às 14:20 horas.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000068-84.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMARA LUANA SCHIMIDT (REQUERENTE)

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARCELANDIA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA DOS SANTOS - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000068-84.2018.8.11.0109. REQUERENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E 

EMPRESARIAL DE MARCELANDIA, LEOMARA LUANA SCHIMIDT 

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO DE SOUZA DOS SANTOS - EPP VISTOS.. 

Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação da transação celebrada nos autos. Assim, diante do termo 

de acordo realizado em audiência de conciliação Id. 18757458, e proposta 

de acordo juntada pela Requerida se comprometendo a promover o 

cancelamento do contrato de Autorização de Figuração nº: 8961, bem com 

se abster de enviar ou cobrar as parcelas constantes do contrato de 

prestação de serviços Id. 18906752, outro caminho não há senão a 
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homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, opino pela 

homologação por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, b do Código de Processo Civil. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima 

exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os 

seus efeitos jurídicos. Determino a dispensa do prazo recursal. 

Arquivem-se, com as cautelas de estilo. Marcelândia/MT, 28 de janeiro de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-57.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FELIX DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA MODAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000128-57.2018.8.11.0109. REQUERENTE: CELIO FELIX DE SOUZA 

REQUERIDO: CRISTINA MODAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, em petição 

conjunta noticiaram a composição amigável frente ao litígio constante dos 

presentes autos Id. 19667223. Não há qualquer óbice legal à celebração 

da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código 

Civil), pois não vislumbra violação ao principio ou norma de ordem pública, 

nem a existência de defeito insanável, tendo sido preservados os 

respectivos interesses. Assim, considerando que a transação é ato 

bilateral com que as partes definem a solução do conflito que os envolve e 

que produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante 

o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), o 

acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas às formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. AUTORIZO, em 

consequência, os necessários levantamentos, se for o caso, e, para 

tanto, determino a expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL. Sem 

custas, a teor do disposto no art. 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. 

Cumpridas as determinações supra, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as demais formalidades legais. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira 

Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima exarada, nos moldes 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos jurídicos. 

Considerando o decurso do prazo para o cumprimento do acordo, 

intime-se a parte autora para informar no prazo de de 05 dias o seu 

cumprimento integral, assinalando o silêncio como concordância tácita aos 

termos do acordo. Marcelândia/MT, 28 de janeiro de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000085-23.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE SCHUVETZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000085-23.2018.8.11.0109. EXEQUENTE: GABRIELLE BORIN NAVARRO 

EXECUTADO: CRISLAINE SCHUVETZ Vistos, etc. As partes compuseram 

amigavelmente acordo juntado nos autos. Para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, e, 

em consequência julgo extinto o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, conforme disposto no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil de 2015. Sem custas e honorários advocatícios é o teor 

dos artigos 54 e 55, Lei n. 9.099/95. Publicada com a inserção no Sistema 

PJE. Transitado em julgado, arquive-se como de estilo. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO a sentença acima exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos jurídicos. Defiro a dispensa 

do prazo recursal. Arquivem-se, com as cautelas de estilo 

Marcelândia/MT, 28 de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-63.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

D. J. ALVES & ALVES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000287-63.2019.8.11.0109. REQUERENTE: D. J. ALVES & ALVES LTDA - 

EPP REQUERIDO: MUNICIPIO DE MARCELANDIA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na 

audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. 

Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a 

parte autora não compareceu à audiência e não apresentou justificativa 

até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução 

de mérito nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale 

registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa do não 

comparecimento em audiência, a parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso a Exegese do art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto 

Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima exarada, nos 

moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos 

jurídicos. Marcelândia/MT, 28 de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000004-74.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUCIONE ROBERTO DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000004-74.2018.8.11.0109. REQUERENTE: CLAUCIONE ROBERTO DE 

SALES REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, devidamente intimado, o advogado da parte 

autora compareceu, no entanto o autor não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, a parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso a Exegese do art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto 

Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima exarada, nos 

moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos 

jurídicos. Marcelândia/MT, 28 de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-31.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

G. N. DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEQUE MASTER ASSESSORIA EM COBRANCAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

8010042-31.2015.8.11.0109. REQUERENTE: G. N. DE CARVALHO & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: CHEQUE MASTER ASSESSORIA EM 

COBRANCAS 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. Intimada a parte 

Reclamante para atualizar o endereço da parte Requerida sob pena de 

extinção, quedou inerte. De outro lado, desde então, o feito encontra-se 

paralisado em Secretaria, sem qualquer providência da parte interessada. 

ISTO POSTO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO sem apreciação do mérito. Fica revogada eventual decisão 

antecipatória já proferida. 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 o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a 

sentença acima exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim 

de que surta os seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 28 de janeiro de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000924-08.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEVES CARVALHO OAB - MT0014432A (ADVOGADO(A))

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Estado de Mato Grosso Comarca de Matupá Av. Hermínio Ometto, 321, 

CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 PROCESSO 

Nº1000924-08.2019.8.11.0111 POLO ATIVO:AUTOR(A): EVANGELISTA 

BRAGA POLO PASSIVO:REU: BANCO PAN CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO 

DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, em cumprimento a 

determinação ID retro, designo audiência de tentativa de conciliação para o 

dia 03/03/2020, às 15:00 horas,, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 

do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3° (A intimação do 

autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado). Matupá, 29 

de janeiro de 2020 . MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000248-60.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. O. G. (REQUERENTE)

L. G. (REQUERENTE)

L. D. D. O. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

LEOCIR GRILLI OAB - 952.432.591-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Estado de Mato Grosso Comarca de Matupá Av. Hermínio Ometto, 321, 

CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 PROCESSO 

Nº1000248-60.2019.8.11.0111 POLO ATIVO:REQUERENTE: LEOCIR 

GRILLI, L. D. D. O. G., P. G. D. O. G. REPRESENTANTE: LEOCIR GRILLI 

POLO PASSIVO:REQUERIDO: ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA CERTIDÃO 

DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, em 

cumprimento a determinação ID retro, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 03/03/2020, às 15:30 horas,, conforme autorizado 

pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não 

será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3° (A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Matupá, 29 de janeiro de 2020 . MARCIA MARCAL DE 

MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 51556 Nr: 1452-06.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassio Furlan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O

 A u t o s  n º  1 6 0 4 - 8 8 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 1 1 1 . C ó d i g o  A p o l o  n º 

50130.Vistos.Considerando o requerimento do advogado da parte autora 
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de fl. 86, DETERMINO designação da perícia, devendo a parte requerente 

ser intimada no endereço informado.Para tanto, NOMEIO como perita a Dra. 

Geane Moron Beato, CRM nº 7436, médica atuante nesta Comarca.Como 

quesitos do Juízo, a Sra. Médica Perita deverá responder:a) A parte 

autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? A incapacidade, se 

existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade 

habitual da parte autora? É possível a (...)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?o) Qual o tempo necessário para a convalidação da 

doença?No mais, considerando o que dispõe a Resolução 232 de 13 de 

julho de 2016, editada pelo Conselho da Justiça Federal, a qual fixa os 

valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça 

de primeiro e segundo grau, observando o valor definido em tabela oficial, 

e considerando a natureza da demanda, bem como a complexidade da 

perícia a ser realizada, FIXO o valor correspondente a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), pois guarda proporção ao trabalho a ser 

desenvolvido pelo médico perito.Após, a Secretaria da Vara deverá 

providenciar, junto ao perito nomeado, agendamento de nova data para 

realização de perícia médica, devendo a parte autora ser intimada no 

endereço que será fornecido nos autos.Com o aporte da conclusão do 

laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Matupá/MT, 09 de janeiro de 2020.Evandro 

Juarez RodriguesJuiz de DireitoEm substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 53610 Nr: 1702-05.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1702-05.2013.811.0111.

Código Apolo nº 53610.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação do advogado e da requerente (fl. 114), para que 

se manifestem quanto ao interesse na expedição de novo oficio 

requisitório, bem como indicar conta bancária, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Após, com ou sem manifestação, remeter os autos conclusos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 09 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 51556 Nr: 1452-06.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassio Furlan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O

 Autos nº: 1452-06.2012.811.0111.

Código Apolo nº: 51556.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado (fl. 142) para que 

apresente razões recursais no prazo legal ou, havendo motivo justo, 

renuncie a nomeação, visto que, mesmo regularmente intimado deixou de 

se manifestar em favor do acusado para o qual foi nomeado.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 13 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 50092 Nr: 1565-91.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marionaldo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº: 1565-91.2011.811.0111.

Código Apolo nº: 50092.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado (fl. 124) para que 

apresente razões recursais no prazo legal ou, havendo motivo justo, 

renuncie a nomeação, visto que, mesmo regularmente intimado deixou de 

se manifestar em favor do acusado para o qual foi nomeado.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 14 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 52551 Nr: 699-15.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDE HENKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 699-15.2013.811.0111.

Código nº 52551.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% incidentes sobre a diferença 

discutida, os quais devem ser pagos em observância ao art. 23, Lei 

8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 10 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 53433 Nr: 1536-70.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Código nº 53433.

Processo nº 1536-70.2013.811.0111.

Vistos.

1)Ante o teor da certidão de Ref. 155, intime-se o acusado DANIEL DA 

SILVA TEIXEIRA para que, se assim desejarem, constituir advogado ou, 

caso alegue não ter condições financeiras para tanto, seja informado de 

que será assistido por Defensor Dativo.

2)Aportando aos autos a informação de que o acusado constituiu novo 

advogado, ABRA-SE VISTA, à Defesa constituída, para apresentar rol de 

testemunhas conforme decisão fl. 148, no prazo legal.

3)Caso o acusado alegue não ter condições financeiras para tanto, 

volvam-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77065 Nr: 2509-49.2018.811.0111

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JdJVdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SELOS FERREIRA DE PAULA, Cpf: 

86573578104, Rg: 12683035, Filiação: Maria Ferreira de Paula e Agenario 

Madalena de Paula, data de nascimento: 14/10/1973, brasileiro(a), natural 

de Alvarenga-MG, casado(a), comerciante, Telefone (66) 98462-1027. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AGRESSOR, acima qualificado, acerca das 

MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS A FAVOR DA VÍTIMA J. J. V. P., a 

serem cumpridas pelo agressor, sob pena de decretação da sua prisão 

preventiva, caso esteja solto, ou empecilho para que se beneficie da 

liberdade provisória se estiver preso, nos termos da decisão judicial 

colacionada abaixo.

Despacho/Decisão: Autos nº 2509-49.2018.811.0111.Código Apolo nº 

77065. Vistos.1 – Considerando a manifestação da vítima à Ref. 52, 

MANTENHO as medidas protetivas deferidas (Ref. 04).2 - O Oficial de 

Justiça deverá comunicar a ofendida da necessidade do comparecimento 

no Balcão da Secretaria da Vara, decorrido o período de 6 (seis) meses a 

partir da intimação dessa decisão, para informar a necessidade da 

manutenção das medidas aqui deferidas, sob pena da sua inércia ensejar 

na extinção do feito.3 - INTIME-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.4 - Se necessário for, para o cumprimento 

da presente, com espeque no § 3º, do art. 22, da Lei nº 11.340/2006, fica 

desde já AUTORIZADO à requisição de reforço policial, devendo ser 

procedido na forma da CNGC.CUMPRA-SE, servindo a presente como 

mandado e ofício no que couber.EXPEÇA-SE o necessário.Matupá/MT, 03 

de dezembro de 2019.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de DireitoEm 

substituição legal

Advertência: *MEDIDAS PROTETIVAS A SEREM CUMPRIDAS PELO 

AGRESSOR: I) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares 

(exceto o próprio filho) e testemunhas, no limite de 200 (duzentos) metros; 

II) Proibição de frequentar o local de trabalho e residência da vítima e 

familiares; III) Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares 

e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive mensagens 

via celular (torpedo, whatsapp) e redes sociais; IV) Afastamento do lar, 

domicílio ou local de convivência; V) Separação de corpos; VI) Obrigação 

de frequência ao Grupo Reflexivo de Vítimas e Agressores para 

atendimento em casos de violência doméstica, cujos encontros serão 

realizados nesta Comarca, em data a ser indicada pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, com início previsto para setembro de 2018;

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALINE FRANCIELE 

BAPTISTA DA SILVA, digitei.

Matupá, 28 de janeiro de 2020

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64113 Nr: 2158-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O, JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - 

OAB:22210, SARAH DE LIMA PINHEIRO - OAB:27730

 Autos nº 2158-47.2016.811.0111.

Código 64113.

Vistos.

Considerando a insistência por parte da Defesa na inquirição da 

testemunha Talilian Alves da Silva Martins, DESIGNO o dia 10 de fevereiro 

de 2020, às 13h30min para continuação da instrução processual, ocasião 

em que será inquirida a testemunha mencionada, a qual deverá ser 

intimada no endereço indicado à Ref. 241.

INTIMEM-SE.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 28 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76672 Nr: 2312-94.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641

 Autos nº 2312-94.2018.811.0111.

Código Apolo nº 76672.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de 

fevereiro de 2020, às 14h.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 28 de janeiro de 2020.
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 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86846 Nr: 237-14.2020.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, 

JOSE RAFAEL DOS SANTOS, WENDER JUNIOR GOMES RODRIGUES, 

JOZANIO DE MELO SILVA, TATIELLY DAS CHAGAS ROMAN, KAROLAINE 

POLATO, ANDERSON DOS SANTOS, METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA, 

ALISSON DO LAGO MARQUEZ SOUZA, LEANDRO RODRIGUES DE 

SOUZA, EDUARDO DE SOUZA, ALISSON DOS SANTOS, RAFAEL MATOS 

RODRIGUES, KLEVER KESLER ANDRADE ALVES MODESTO, MAYKON 

JOSÉ COGHI, DARA MIKAELI BARBARA DA SILVA, UELITON DOS 

SANTOS DA SILVA RAMOS, DANILO DA SILVA MACHADO, DOUGLAS 

HENRIQUE DA COSTA, ISAIAS PANTOJA DOS SANTOS, DHIOMAR 

SCHAFRANSKI NUNES, DIONE SCHAFRANSKI NUNES, CLEBER MORAIS, 

ALEXANDRE CAETANO DOS SANTOS, FRANCISCO FERREIRA CALDAS, 

EDIMAR RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O, BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - OAB:24.778/O, 

CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:19234/O, Davi de Paula Leite - 

OAB:21146/0, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071/O

 Autos nº 237-14.2020.811.0111.

Código Apolo nº 86846.

Vistos.

DESIGNO o dia 10 de fevereiro de 2020, às 15h para inquirição das 

testemunhas CELINA DE ABREU FERREIRA DA SILVA, LADINE DOS 

SANTOS PIMENTEL, MARIA JOSILENE SOUSA DA SILVA e JOÃO ELCIO 

DE SOUZA, que deverão ser INTIMADAS para comparecimento à 

audiência, sob as penas da lei.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Sirva a presente como MANDADO e OFÍCIO no que couber.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 28 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77065 Nr: 2509-49.2018.811.0111

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JdJVdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL - DJE

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): S. F. D. P., Filiação: M. F. de P. e A. M. de 

P., data de nascimento: 14/10/1973, brasileiro(a), natural de 

Alvarenga-MG, casado(a), comerciante, atualmente em local incerto e não 

sabido.

 Finalidade: INTIMAÇÃO DO AGRESSOR, acima qualificado, acerca das 

MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS A FAVOR DA VÍTIMA J. J. V. P., a 

serem cumpridas pelo agressor, sob pena de decretação da sua prisão 

preventiva, caso esteja solto, ou empecilho para que se beneficie da 

liberdade provisória se estiver preso, nos termos da decisão judicial 

colacionada abaixo.

Despacho/Decisão: Autos nº 2509-49.2018.811.0111.Código Apolo nº 

77065. Vistos.1 – Considerando a manifestação da vítima à Ref. 52, 

MANTENHO as medidas protetivas deferidas (Ref. 04).2 - O Oficial de 

Justiça deverá comunicar a ofendida da necessidade do comparecimento 

no Balcão da Secretaria da Vara, decorrido o período de 6 (seis) meses a 

partir da intimação dessa decisão, para informar a necessidade da 

manutenção das medidas aqui deferidas, sob pena da sua inércia ensejar 

na extinção do feito.3 - INTIME-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.4 - Se necessário for, para o cumprimento 

da presente, com espeque no § 3º, do art. 22, da Lei nº 11.340/2006, fica 

desde já AUTORIZADO à requisição de reforço policial, devendo ser 

procedido na forma da CNGC.CUMPRA-SE, servindo a presente como 

mandado e ofício no que couber.EXPEÇA-SE o necessário.Matupá/MT, 03 

de dezembro de 2019.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de DireitoEm 

substituição legal

Advertência: *MEDIDAS PROTETIVAS A SEREM CUMPRIDAS PELO 

AGRESSOR: I) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares 

(exceto o próprio filho) e testemunhas, no limite de 200 (duzentos) metros; 

II) Proibição de frequentar o local de trabalho e residência da vítima e 

familiares; III) Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares 

e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive mensagens 

via celular (torpedo, whatsapp) e redes sociais; IV) Afastamento do lar, 

domicílio ou local de convivência; V) Separação de corpos; VI) Obrigação 

de frequência ao Grupo Reflexivo de Vítimas e Agressores para 

atendimento em casos de violência doméstica, cujos encontros serão 

realizados nesta Comarca, em data a ser indicada pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, com início previsto para setembro de 2018;

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.

Matupá, 28 de janeiro de 2020

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNG

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85760 Nr: 3009-81.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LIMA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O

 Vistos. 1) HOMOLOGO a desistência da oitiva das vítimas Adma e 

Agnaldo, conforme requerido pelas partes; 2) Tendo em vista que não 

houve requerimentos, ABRA-SE vista dos autos para a Defesa no prazo 

de 5(cinco) dias para apresentar os memoriais escritos. Após tudo 

cumprido, volvam-me conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85762 Nr: 3011-51.2019.811.0111

 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): ANDRÉ FONTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O

 Vistos. 1) HOMOLOGO a desistência da testemunha Marcelo Moreira 

Siqueira, assim como requerido pelas partes. 2) Junte-se o laudo definitivo 

da substancia aprendida via politec online; 3) Após, ABRA-SE vista dos 

autos para a Defesa no prazo 5(cinco) dias para apresentar memorias 

escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85306 Nr: 2708-37.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MATHEUS DA SILVA, GUSTAVO 

ARRUDA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Vistos. 1) DEFIRO o prazo de 10 (dez) dias ,para o Ministério Público para 

informar o endereço atual da testemunha faltante, bem como se manifestar 

em relação a oitiva da testemunha José Henrique da Silva Pereira; 2) Após 

tudo cumprido, volvam-me conclusos, para designação da audiência em 

continuação .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86141 Nr: 3323-27.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILSON CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Vistos.1) DEFIRO o requerimento formulado pelas partes, para tanto, 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para oferecimento de 

memorias escritos, e posteriormente a Defesa no prazo de 05(cinco) dias 

cada. Após tudo cumprido, volvam-me conclusos para a prolação de 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84884 Nr: 2443-35.2019.811.0111

 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): ERIVAN JOSE DA SILVA, ANA PAULA DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O, GUSTAVO TOMBINI TURCATTO - OAB:27202/O

 Vistos. 1) Junte-se o laudo definitivo das substâncias apreendidas, junto 

ao sistema Politec online; 2) DEFIRO o prazo de 10 (dez) dias para o 

Ministério Público se manifestar em relação a vítima ausente, para tanto 

ABRA-SE VISTA dos autos; 3) Após tudo cumprido, volvam-me conclusos 

para designação de audiência em continuação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36300 Nr: 1141-49.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE GOMES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1141-49.2011.811.0111.

Código nº 36300.

Vistos.

Considerando a manifestação, bem como os cálculos apresentados às fls. 

99-101, INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, 

apresentar impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, 

no mesmo prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da 

CF/88 (compensação de débitos), sob pena de perda do direito de 

abatimento, o que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% incidentes sobre a diferença 

discutida, os quais devem ser pagos em observância ao art. 23, Lei 

8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 27 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 31216 Nr: 241-37.2009.811.0111

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31216.

Processo nº 241-37.2009.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitado em julgado a decisão quantos aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor (RPV).

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 14 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-21.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE FIGUEIREDO TAVARES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ VIEIRA DE SOUZA OAB - MT11261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (REQUERIDO)

NAILLA MAYARA MAGRI DE SOUZA 08960055930 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora/exequente, acerca da 

designação de audiência de conciliação para o dia 11/03/2020, às 13:00, 

na sede deste Juizado Especial, devendo comparecer com a parte autora 

na referida oralidade. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84994 Nr: 2519-59.2019.811.0111
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 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERSON SOUSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da parte autor do fato, Dr(ª): Ivaine 

Molina Junior - OAB/MT n.º 21264/O, para comparecer neste Juízo para 

retirar a certidão de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-92.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO 01609741196 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO LOPES OAB - 016.097.411-96 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA MARIA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000414-92.2019.8.11.0111. REQUERENTE: ROSANGELA LEAO 

REPRESENTANTE: ROSANGELA LEAO LOPES REQUERIDO: RAFAELA 

MARIA VIEIRA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos verifico que, na ocasião da 

audiência de conciliação, a parte autora, deixou de comparecer embora 

devidamente intimada (ID 25338767), bem como não justificou sua 

ausência. Conforme dispõe o art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

extingue-se o processo “quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Ante o exposto, considerando que a parte 

autora não compareceu a audiência de conciliação designada, apesar de 

devidamente intimada, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-08.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO 01609741196 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO LOPES OAB - 016.097.411-96 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000342-08.2019.8.11.0111. REQUERENTE: ROSANGELA LEAO 

REPRESENTANTE: ROSANGELA LEAO LOPES REQUERIDO: JOEL DE 

SOUZA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos verifico que, na ocasião da 

audiência de conciliação, a parte autora, deixou de comparecer embora 

devidamente intimada (ID 26556829), bem como não justificou sua 

ausência. Conforme dispõe o art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

extingue-se o processo “quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Ante o exposto, considerando que a parte 

autora não compareceu a audiência de conciliação designada, apesar de 

devidamente intimada, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-43.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO 01609741196 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO LOPES OAB - 016.097.411-96 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA SALES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000663-43.2019.8.11.0111. REQUERENTE: ROSANGELA LEAO 

REPRESENTANTE: ROSANGELA LEAO LOPES REQUERIDO: MILENA 

SALES DA SILVA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos verifico que, na ocasião 

da audiência de conciliação, a parte autora, deixou de comparecer embora 

devidamente intimada (ID 24803345), bem como não justificou sua 

ausência. Conforme dispõe o art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

extingue-se o processo “quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Ante o exposto, considerando que a parte 

autora não compareceu a audiência de conciliação designada, apesar de 

devidamente intimada, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-32.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO 01609741196 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO LOPES OAB - 016.097.411-96 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000418-32.2019.8.11.0111. REQUERENTE: ROSANGELA LEAO 

REPRESENTANTE: ROSANGELA LEAO LOPES REQUERIDO: FABIANA 

ALVES Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos verifico que, na ocasião da 

audiência de conciliação, a parte autora, deixou de comparecer embora 

devidamente intimada (ID 25420115), bem como não justificou sua 

ausência. Conforme dispõe o art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

extingue-se o processo “quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Ante o exposto, considerando que a parte 

autora não compareceu a audiência de conciliação designada, apesar de 

devidamente intimada, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-77.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO 01609741196 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO LOPES OAB - 016.097.411-96 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE SOUSA PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000415-77.2019.8.11.0111. REQUERENTE: ROSANGELA LEAO 

REPRESENTANTE: ROSANGELA LEAO LOPES REQUERIDO: JOAO PAULO 
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DE SOUSA PAIVA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos verifico que, na ocasião 

da audiência de conciliação, a parte autora, deixou de comparecer embora 

devidamente intimada (ID 25352977), bem como não justificou sua 

ausência. Conforme dispõe o art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

extingue-se o processo “quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Ante o exposto, considerando que a parte 

autora não compareceu a audiência de conciliação designada, apesar de 

devidamente intimada, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-58.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO 01609741196 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO LOPES OAB - 016.097.411-96 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000662-58.2019.8.11.0111. REQUERENTE: ROSANGELA LEAO 

REPRESENTANTE: ROSANGELA LEAO LOPES REQUERIDO: MARIA DE 

LOURDES RODRIGUES Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos verifico que, na 

ocasião da audiência de conciliação, a parte autora, deixou de 

comparecer embora devidamente intimada (ID 24802922), bem como não 

justificou sua ausência. Conforme dispõe o art. 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95, extingue-se o processo “quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Ante o exposto, considerando que 

a parte autora não compareceu a audiência de conciliação designada, 

apesar de devidamente intimada, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas necessárias. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-79.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BONOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TITO LIVIO CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000292-79.2019.8.11.0111. REQUERENTE: GILBERTO BONOW 

REQUERIDO: TITO LIVIO CORREA Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos 

verifico que, na ocasião da audiência de conciliação, a parte autora, 

deixou de comparecer embora devidamente intimada (ID 24291250), bem 

como não justificou sua ausência. Conforme dispõe o art. 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95, extingue-se o processo “quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Ante o exposto, 

considerando que a parte autora não compareceu a audiência de 

conciliação designada, apesar de devidamente intimada, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. Evandro Juarez Rodrigues 

Juiz de Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-11.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR DEYVID RODRIGUES MASSOCATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000303-11.2019.8.11.0111. REQUERENTE: IGOR DEYVID RODRIGUES 

MASSOCATTO REQUERIDO: SAULO Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos 

verifico que, na ocasião da audiência de conciliação, a parte autora, 

deixou de comparecer embora devidamente intimada (ID 24291271), bem 

como não justificou sua ausência. Conforme dispõe o art. 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95, extingue-se o processo “quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Ante o exposto, 

considerando que a parte autora não compareceu a audiência de 

conciliação designada, apesar de devidamente intimada, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. Evandro Juarez Rodrigues 

Juiz de Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-73.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LEAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEIA BARROS FRAGOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000661-73.2019.8.11.0111. REQUERENTE: LAURA LEAO REQUERIDO: 

SIDINEIA BARROS FRAGOSO Vistos. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos verifico 

que, na ocasião da audiência de conciliação, a parte autora, deixou de 

comparecer embora devidamente intimada (ID 25738401), bem como não 

justificou sua ausência. Conforme dispõe o art. 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95, extingue-se o processo “quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Ante o exposto, considerando que 

a parte autora não compareceu a audiência de conciliação designada, 

apesar de devidamente intimada, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas necessárias. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-56.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DAIANE DA SILVA (REQUERENTE)

SIDNEI DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ALMEIDA DE ARRUDA (REQUERIDO)

MANOEL GERONIMO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

aus ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000688-56.2019.8.11.0111. REQUERENTE: SIDNEI DA SILVA 

GONCALVES, ANA PAULA DAIANE DA SILVA REQUERIDO: MANOEL 

GERONIMO DA SILVA, ALESSANDRO ALMEIDA DE ARRUDA Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. 

Compulsando os autos verifico que, na ocasião da audiência de 

conciliação, a parte autora, deixou de comparecer embora devidamente 

intimada (ID 25095097), bem como não justificou sua ausência. Conforme 

dispõe o art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, extingue-se o processo 

“quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 
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processo”. Ante o exposto, considerando que a parte autora não 

compareceu a audiência de conciliação designada, apesar de 

devidamente intimada, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-35.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

NASCIMENTO ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

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):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000379-35.2019.8.11.0111. REQUERENTE: NASCIMENTO ALVES DE 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório. Pretende o autor a 

condenação da reclamada na obrigação de fazer de revisão da fatura de 

maio/2019. À movimentação 22599130 a reclamada apresenta a fatura do 

mês de maio revisada no dia 09/06/2019, sendo esta data anterior ao 

protocolo da presente ação, sendo que o requerente já realizou o seu 

pagamento, sendo este o único pedido de mérito do reclamante.. Desta 

feita, tenho como correto o reconhecimento da perda de objeto da 

demanda, com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 

485, VI, do CPC. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o artigo 485, VI do 

CPC. Sem custas e honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/95). À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos. Homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema. Intimem-se. 

MATUPÁ, 5 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-50.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RUFINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000378-50.2019.8.11.0111. REQUERENTE: FRANCISCA RUFINO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO SEMEAR S/A SENTENÇA Dispensando o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Trata-se de Ação 

de declaração de inexistência de fazer c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pela parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada. Alega a 

parte reclamante que nunca manteve relação jurídica com a reclamada. 

Verifico que a empresa reclamada junta aos autos contrato assinado, 

porém, a parte reclamante nega qualquer relação contratual. No entanto, 

da análise das referidas assinaturas em comparação com os documentos 

assinados pela Reclamante na inicial e ao longo do processo, tenho que 

não se pode identificar, sem o devido conhecimento técnico, se foi ou não 

realizada pela parte reclamante. Assim, imprescindível a prova pericial 

para o deslinde das questões objeto do presente litígio, entendo ser a 

demanda causa complexa, o que implica na incompetência deste Juizado 

Especial, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO - BANCO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA - NECESSIDADE 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA 

CAUSA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo necessidade da realização 

de pericia grafotécnica para concluir que as assinaturas constantes do 

contrato de financiamento foram efetivamente falseadas, fato que torna a 

causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para 

processar e julgar a demanda. 2. A sentença que julgou extinto o 

processo sem resolução do mérito em face da necessidade de realização 

de perícia técnica para verificação da assinatura constante do contrato, 

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 3. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e 

honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 

12 da Lei 1.060/50. (TJMT, RI n° 006.2010.048.009-1, Turma Recursal 

Única, Juiz Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 30.07.2013) Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 51, II da Lei 9.099/95, haja vista a complexidade da 

demanda. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Submeto o projeto de sentença a homologação do MM(a). Juiz(a) de 

Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga 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. MATUPÁ, 20 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-80.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ARESSA CAIONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000236-80.2018.8.11.0111. REQUERENTE: ARESSA CAIONI REQUERIDO: 

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., LOJAS AVENIDA S.A 

Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente 

demanda comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do 

CPC. O caso se refere a reclamação com pedido de declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais formulada pela 

parte Reclamante, visando se ver compensada pela falha na prestação de 

serviços da Reclamada ante a cobrança indevida de valores e 

consequente negativação. No presente caso, incontroversa a relação 

jurídica existente entre as partes, o cabe no caso é determinar se o valor 

negativado pela ré é divido pela parte reclamante. Em defesa, a Reclamada 

aduz que a parte autora possuía relação jurídica com a Promovida estando 

inadimplente. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do 

ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão não retira do consumidor a 

necessidade constituir minimamente o seu direito, nos termos do artigo 

333, I do CPC. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a 

improcedência. A parte reclamante alega que realizou pagamento das 

parcelas dos meses 07, 08, 09 e 10, contudo não traz nenhum 

comprovante, somente do mês 10 e 09 de forma parcial, visto que nos 

valores de R$ 81,00. Aduz ainda a parte reclamante que deixou de efetuar 

o pagamento porque a reclamda não encaminhou os boletos via e-mail, o 

que não merece prosperar. Nesse sentido: “CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE FATURAS QUE NÃO EXIME O 

DEVEDOR DE PROCEDER AO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. Restando 

incontroversa a inadimplência da autora, descabe à requerente eximir-se 

de adimplir as faturas sob a alegação do não recebimento do boleto de 

cobrança correspondente ao mês de setembro de 2011. Ainda que 

descumprido o dever de envio da documentação pela credora, era o autor 

sabedor do valor dos pagamentos e datas contratadas, tendo ao seu 

dispor diversas possibilidade de cumprimento contratual. A inscrição da 

parte autora no cadastro de devedores deu-se em decorrência de 

inadimplência de débito perante a demandada. Ante o inadimplemento da 
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parte autora, não há falar em ilícito perpetuado pela ré no ato da inscrição 

do nome da requerente nos órgãos restritivos de crédito, haja vista que 

este decorre de exercício regular do direito. Não havendo ilícito no agir da 

ré, não há falar em dano moral indenizável. Neste norte, a medida que se 

impõe é a improcedência da ação, o que ora se chancela. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003714789, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

18/12/2012)” Reporta ainda, que realizou a compra parcelada “sem juros” 

contudo nos documentos acostado aos autos e devidamente assinados 

pela reclamante, fica clara a contratação de parcelamento com juros. A 

reclamante, deixou de refutar a alegação de não pagamento de duas 

parcelas, que a reclamda alega estarem somente agendadas, deixando 

assim caducar o seu direito, não comprovando o pagamento das parcelas 

que alega ter pago, portanto evidente o não pagamento destas e assim 

indevido o pleito trazido a este juízo. Portanto, forçoso reconhecer a 

existência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausente os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de 

Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga 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. MATUPÁ, 20 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-33.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SAIBERT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NERI LUIZ DALLA VECCHIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000265-33.2018.8.11.0111. REQUERENTE: MARCIO SAIBERT 

REQUERIDO: NERI LUIZ DALLA VECCHIA Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Quanto a 

denúncia à lide, indefiro o pedido, tal modalidade, intervenção de terceiros, 

não é aceita em sede de juizados especiais, conforme artigo 10 da lei 

9099/95. Cuida-se de reclamação objetivando o recebimento de 

indenização por danos materiais decorrentes da colisão veicular ocorrida 

entre a moto do reclamante e o carro do reclamado. Segundo alegado, a 

colisão ocorreu entre em razão do carro do reclamado dar ré para sair de 

seu estacionamento atingindo o veículo da parte autora que estava 

trafegando em avenida. Da colisão resultou em danificação no carro do 

Autor. A parte Reclamada apresentou tempestiva Contestação aduzindo 

em síntese, que fez a manobra, porém o Reclamante estaria em alta 

velocidade e a ele cabia o dever de cautela ao trafegar na avenida, e, não 

estar comprovado os danos materiais. Da análise acurada dos 

documentos carreados aos autos, verifico que existe a citada 

verossimilhança das alegações da parte Autora, haja vista que a colisão 

entre os veículos é fato incontroverso (reconhecido pela parte Reclamada 

e atestado por meio do Boletim de Ocorrência lavrado). Isto é, pelo 

contexto probatório coligido, convenci-me da real existência do imbróglio 

narrado na inicial, de modo que comporta parcial acolhimento o pedido 

autoral. É certo que tal acidente se desenrolou por conduta de direção 

sem a devida atenção por parte do motorista reclamado, visto que, 

independentemente do reclamante ter de ter o dever de cautela como o 

cabe a qualquer motorista, cabia ao reclamado se atentar à via a que 

estava ingressando com marcha ré e verificar se estava livre para a 

realização da manobra, a qual demanda mais cautela e é responsabilidade 

de que a faz e portanto do reclamado, conforme determina o art. 28 e 29 

do Código de Transito Brasileiro. Assim, é o entendimento do TJMT: 

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

– ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – CONDUTOR QUE, EM 

MANOBRA EM MARCHA A RÉ, INGRESSA EM AVENIDA, OCASIONANDO 

COLISÃO COM MOTOCICLETA QUE POR ELA TRAFEGAVA – DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO 

DESPROVIDO. Se o conjunto fático-probatório é seguro ao evidenciar que 

o acidente foi causado por condutor de automóvel que, manobrando em 

marcha a ré em direção à via pública sem as devidas cautelas, 

surpreendeu a vítima que por ela trafegava com sua motocicleta, 

causando seu óbito, razão não há para afastar seu dever de indenizar. É 

cediço que a perda abrupta e violenta de um filho decorrente de acidente 

de t rânsi to é capaz de causar dano moral .  (N.U 

0021497-23.2007.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, 

Publicado no DJE 26/07/2018) Assim, entendo estar comprovado nos 

autos os danos materiais, em razão dos documentos apresentados pela 

parte reclamante, sendo, portanto, devidos no valor comprovado no 

importe de R$ 799,56 (setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e 

seis centavos). Quanto aos valores referente `/a impossibilidade de 

exercer sua atividade, a mesma não ficou comprovada, o reclamante não 

trouxe aos autos holerite dos meses em que não pode trabalhar 

comprovando diminuição nos rendimentos, nem mesmo acostou aos autos 

carteira de trabalho, ademais se o reclamante tem CTPS assinada há 

cobertura do patrão e INSS pelo período de afastamento, assim cabia ao 

reclamante comprovar que teve perda de ganho durante o período alegado 

para se ver compensado. Não há pedido de indenização por danos 

morais. Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

do pedido da Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC, para somente: a) Condená-la ao pagamento de 

indenização por dano material no valor de R$ 799,56 (setecentos e 

noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigido pelo INPC, a partir 

da data do evento danoso (colisão). Sem custas e honorários (art. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 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. MATUPÁ, 21 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 67032 Nr: 2816-86.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis Nardini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Schamme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Bussolaro - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – DA PENHORACompulsando os autos observo que o executado não foi 

citado, bem como o exequente não comprovou o esgotamento dos meios 

de localização do executado, razão pela qual indefiro o pedido de 

pesquisa junto ao sistema Renajud.Não cabe ao Poder Judiciário envidar 

esforços para o descobrimento do endereço das partes ou de seus bens 

e rendimentos em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena 

de violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.II 

– DA CITAÇÃO DO EXECUTADODefiro parcialmente o pedido retro, 

expeça-se carta precatória no endereço indicado à ref. 23.Cite-se e 

intime-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, pagar ou nomear bens 

à penhora, sob pena de serem penhorados, tantos bens quantos bastem 

para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido dos encargos 

legais, observando-se em caso de bens imóveis o disposto pelos artigos 

844 e 845, §1º, do NCPC.Conste-se nos mandados a prerrogativa de 

oferecerem embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar-se na forma prevista pelo art. 915 do NCPC.Não encontrando o 

executado, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo, em seguida, nos termos do 

parágrafo único do art. 830 do NCPC. Nos termos do art. 827 do NCPC, 

arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução. Em 
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caso de pagamento integral no prazo de 03 (três) dias a verba honorária 

será reduzida à metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o(s) 

executado(s) poderá requerer que lhe seja(m) permitido pagar o restante 

em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 

juros de um por cento ao mês.Caso o(s) executado(s) proponha(m) o 

parcelamento, intime(m)-se o exequente para manifestar-se sobre o 

preenchimento dos pressupostos descritos no art. 916 do NCPC, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 79213 Nr: 1252-04.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivaldo Marques de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYGIA MARCIA CORREA DE 

ALMEIDA - OAB:19649/O

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Guarantã do Norte/MT e 

Rosário Oeste/MT, cancelo a audiência anteriormente aprazada, a qual 

será designada conforme pauta do Juízo.

Vale a presente como carta precatória, mandado e ofício no que couber, 

tendo em vista a urgência que o caso requer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 78084 Nr: 748-95.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Antunes de Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Processo n. 748-95.2019.811.0030

Código Apolo: 78084

DESPACHO

Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Guarantã do Norte/MT e 

Rosário Oeste/MT, cancelo a audiência anteriormente aprazada, a qual 

será designada conforme pauta do Juízo.

Vale a presente como carta precatória, mandado e ofício no que couber, 

tendo em vista a urgência que o caso requer.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nobres/MT, 27 de janeiro de 2020.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 78305 Nr: 860-64.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Entony Luan Biulchi, Adilio Ferreira Lemes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Gomes dos 

Santos - OAB:13025/MT, Silvério Soares de Moraes - OAB:12006

 Processo n. 860-64.2019.811.0030

Código Apolo: 78305

DESPACHO

Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Guarantã do Norte/MT e 

Rosário Oeste/MT, cancelo a audiência anteriormente aprazada, a qual 

será designada conforme pauta do Juízo.

Abra-se vista ao Ministério Público e intimem-se as defesas para 

manifestarem-se acerca do teor da certidão de folhas/PDF 751.

 Vale a presente como carta precatória, mandado e ofício no que couber, 

tendo em vista a urgência que o caso requer.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nobres/MT, 27 de janeiro de 2020.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83051 Nr: 2574-59.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano França da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Processo n. 2574-59.2019.811.0030

Código Apolo: 83051

DESPACHO

Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Guarantã do Norte/MT e 

Rosário Oeste/MT, cancelo a audiência anteriormente aprazada, a qual 

será designada conforme pauta do Juízo.

Vale a presente como carta precatória, mandado e ofício no que couber, 

tendo em vista a urgência que o caso requer.

Intimem-se. Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83362 Nr: 2766-89.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson da Silva Malheiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Processo n. 2766-89.20019.811.0030

Código Apolo: 83362

DESPACHO

Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Guarantã do Norte/MT e 

Rosário Oeste/MT, cancelo a audiência anteriormente aprazada, a qual 

será designada conforme pauta do Juízo.

Vale a presente como carta precatória, mandado e ofício no que couber, 

tendo em vista a urgência que o caso requer.

Intimem-se. Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50869 Nr: 1420-45.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurelino Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Euripedes da Silva 

Junior - OAB:18.049

 DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60464 Nr: 3997-59.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoelino Mendes, Mauricia 

Francisca Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para fornecer resumo da inicial, para 

expedição do edital de citação do requerido.

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 6/2020-CNpar

O Doutor Victor Lima Pinto Coelho, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca Nortelândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, e,

CONSIDERANDO que a servidora Ana Luzia Rodrigues Barros Silva 

Técnico Judiciário Efetiva PTJ, matrícula 3569, designada Gestora 

Administrativa 3, estará afastada de suas funções por motivo férias, no 

período de 10 a 19/02/2020,

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora CRISTIANE ISOTON DORO, Auxiliar Judiciário 

efetivo PTJ, matrícula n. 22.591, para exercer a Função de Gestora 

Administrativa 3, durante 10 (dez) dias, no período de 10 a 19/02/2020

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

 Nortelândia, 28 de janeiro de 2020.

 Assinado Digitalmente

 Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 8036 Nr: 126-96.2008.811.0031

 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: Gracelina Maria dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, para que requeira o que for de direito, no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31005 Nr: 122-83.2013.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Gomes - ME, Alípio Gomes da Silva, 

Gilmar Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rossa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLARO constituído, de pleno direito, o título executivo 

judicial em demérito dos requeridos, na quantia de R$ R$ 23.683,00, 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês desde a citação para a presente ação.Após o decurso do prazo 

recursal, INTIME-SE a parte autora para encartar aos autos planilha de 

débito atualizada.Em seguida, CITE-SE e INTIME-SE o devedor para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento, sob pena de incorrer na 

multa de 10% sobre o valor da dívida.Não havendo pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE o necessário ao prosseguimento da execução.Por fim, 

considerando que, nesta data, houve a declaração de constituição em 

título executivo judicial, proceda-se a conversão da classe processual no 

Sistema Apolo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1149 Nr: 62-04.1999.811.0031

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Dada-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 146/152 e DETERMINO a liberação do gravame 

incidente sobre o imóvel objeto da matrícula nº 751, referente à anotação 

R-11/751, em razão da extinção da presente execução fiscal, por 

pagamento integral da divida, nos termos da sentença de fls. 142.

Indefiro o pedido com relação à anotação R-10/751, por se tratar de dívida 

tributária relativa à outro processo de execução fiscal.

EXPEÇA-SE mandado para o Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca de Nortelândia, para que promova o cumprimento da ordem.

Após, DETERMINO o arquivamento do feito com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se servindo a presente decisão como mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 4304 Nr: 728-63.2003.811.0031

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Cabral da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do TJMT, DETERMINO a intimação das partes, 

para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 644 Nr: 46-21.1997.811.0031

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Rocha de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 Diante do exposto, DETERMINO a liberação dos valores em favor da 

executada, devendo o alvará judicial ser expedido para uma das contas 

bancárias apontadas às fls. 237. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000338-17.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000338-17.2019.8.11.0031. EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. É o necessário. Decido. Verifica-se que a parte 

autora anexou pedido de desistência A desistência do prosseguimento do 

processo, corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação 

do status alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO 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”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante ACOLHO A 

DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, 

NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000347-76.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FERREIRA DE SANTANA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DOS SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000347-76.2019.8.11.0031. REQUERENTE: RAQUEL FERREIRA DE 

SANTANA GARCIA REQUERIDO: GILMAR DOS SANTOS ARAUJO 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO INDENIZATÓRIA, 

proposta por RAQUEL FERREIRA DE SANTANA GARCIA e GILMAR DOS 

SANTOS ARAUJO. É o necessário. Decido. As partes compuseram 

acordo nos seguintes termos: “A segunda acordante reconhece que 

possui uma dívida com a primeira acordante Sra. Raquel, decorrente da 

aquisição de vestuário, a qual gerou a nota promissória em anexo, no 

valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), se comprometendo a 

realizar o pagamento em 12 parcelas de R$ 70,00 (setenta reais), com 

vencimento todo dia 10 de cada mês, e iniciar em 30/10/2020, mediante 

deposito bancário na conta indicada. Em caso de descumprimento gerará 

o vencimento antecipado da dívida”. Isso posto, considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-95.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO PEREIRA DIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000003-95.2019.8.11.0031. INTERESSADO: CLARINDO PEREIRA DIAS 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA proposta por CLARINDO PEREIRA DIAS em desfavor de 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. É o 

necessário. Decido. As partes compuseram acordo, nos seguintes 

termos: “A reclamada pagará a quantia de R$ 6.800,00 (seis mil e 

oitocentos reais), por meio de depósito na conta indicada, no prazo de 10 

dias úteis a contar do protocolo. A requerida compromete-se a excluir o 

nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito e efetuar o 

cancelamento de eventual protesto realizado em nome da parte autora, 

ambos relacionados ao contrato nº 12216000025919”. Isso posto, 
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considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, 

c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000137-59.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISA BACCHI COVER OAB - MT8333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DE MORAES SANTANA 03038039160 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000137-59.2018.8.11.0031. REQUERENTE: VIA - SEG COMERCIO DE 

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME REQUERIDO: JAIR DE MORAES 

SANTANA 03038039160 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. É o necessário. 

Decido. Verifica-se que a parte autora anexou pedido de desistência A 

desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete 

à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 

5º, XXXV -, observados os requisitos da legislação e, diversamente do 

procedimento comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO 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”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte reclamante ACOLHO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-56.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ARYANA FERREIRA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000219-56.2019.8.11.0031. REQUERENTE: ARYANA FERREIRA AMARAL 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta 

por ARYANA FERREIRA AMARAL em face de LOSANGO PROMOÇÕES DE 

VENDAS LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Passo a 

análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora que teve seu nome negativado por dívida 

inexistente, não possuindo débito junto a requerida. Na peça de 

contestação a requerida anexa documentos onde demonstra a relação 

contratual existente entre as partes, não havendo que falar em 

desconhecimento dos débitos. Em que pese às argumentações do 

reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte 

demandada, mas, sim, exercício regular de um direito ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de 

reparação. O acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar 

as alegações aduzidas pela defesa, demonstrando de forma satisfatória a 

legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 
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autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já explicitado, de 

rigor é a improcedência da pretensão inicial. Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. - JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má fé; Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-52.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EDICLEIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/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):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000034-52.2018.8.11.0031. REQUERENTE: EDICLEIA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de EXECUÇÃO DE SENTENÇA, proposta por EDICLEIA DOS 

SANTOS SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. É o 

necessário. Decido. As partes compuseram acordo, nos seguintes 

termos: “A requerida compromete-se a pagar o valor de R$ 3.600,00 (três 

mil e seiscentos reais), por meio de depósito bancário na conta indicada, 

até o dia 17 de março de 2020. Com o presente acordo as partes dão 

plena, geral e irrevogável quitação”. Isso posto, considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. DECLARO O PRESENTE FEITO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000125-11.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000125-11.2019.8.11.0031. REQUERENTE: PAULA CRISTINA DE JESUS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por PAULA CRISTINA DE 

JESUS em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃOPADRONIZADOS NPL I. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Inexistindo preliminares passo a 

análise. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao argumento 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, devido a débitos que não reconhece. No documento acostado à 

inicial ficou demonstrada a negativação do nome da reclamante pela 

reclamada. A reclamada contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação, é decorrente de contrato firmado com a NATURA, tendo a 

autora sido notificada da cessão de crédito. Aduz, que a negativação é 

legítima, ante a inadimplência da parte reclamante. Alega ainda, ausência 

de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré 

demonstrou de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram 

a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito, 

documento contendo assinatura da requerente. Pela simples análise da 
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documentação carreada aos autos pela parte Requerida, com a 

documentação juntada aos autos pela parte Requerente, verifica-se a 

nítida semelhança entre as assinaturas. Apesar dos argumentos expostos 

pela parte Requerente em suas manifestações processuais restou 

devidamente comprovado nos autos a existência de vínculo jurídico entre 

os litigantes, bem como a origem das inscrições contestadas. Pela vasta 

documentação carreada às três contestações é visível que a parte 

Requerente pactuou relação jurídica com a parte Requerida. Havendo 

prova da relação jurídica será lícita sua inscrição em cadastro de 

inadimplentes. Em que pese às argumentações do reclamante, não 

vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, 

sim, exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica 

entre as partes regularmente pactuada conforme se extrai dos 

documentos acostados pela parte reclamada, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. Resta claro que o débito inequivocamente 

existe, não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito 

perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a conduta da 

reclamada nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do 

Código Civil), já que a reclamante, não quitou o debito aberto com a 

reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome da parte autora 

aos cadastros da Serasa e do SPC. Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, pela efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes. 

Não havendo como prosperar a tese autoral, como já explicitado, de rigor 

é a improcedência da pretensão inicial. No que se refere ao pedido de 

desistência do feito pela parte autora, após a citação, juntada de 

contestação e documentos comprobatórios pela requerida, o mesmo deve 

ser INDEFERIDO. No âmbito dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais Cíveis, como não há a condenação, em primeira instância, nas 

custas e honorários, é prática corriqueira e amparada pelo FONAJE no 

enunciado de nº 90, a possibilidade de se ter acolhida a desistência da 

ação, independente da aceitação ou não do réu já citado e com 

contestação nos autos. Vejamos o que informa o referido enunciado: "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." Contudo o referido dispositivo não 

pode ser usado para práticas de aventuras judiciais, como a presente. A 

imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já que, deixou de 

pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está litigando de 

má-fé, comparece no feito e simplesmente requerer a desistência do 

mesmo. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com 

objetivo de ser premiada com a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se aproveitando da 

gratuidade processual na primeira instância, litigando de má-fé, 

abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de 

má-fé por parte da reclamante não há o que se falar em desistência do 

feito, devendo esta responder pelo ilícito processual. Restando claro que o 

débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que o reclamante, não quitou o debito aberto 

com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do 

reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Da mesma forma, 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, reconheço a litigância de má-fé da parte 

autora, que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa de 2 % e de indenização de 2%, ambos 

sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de 

Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial. - Na forma da fundamentação supra, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 2% (dois por cento), sobre o valor da causa, 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000230-85.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAN DA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000230-85.2019.8.11.0031. EXEQUENTE: EDIVALDO DE SA TEIXEIRA 

EXECUTADO: EDIVAN DA SILVA CAMPOS PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, tendo como partes EDIVALDO DE SA TEIXEIRA em 

desfavor de EDIVAN DA SILVA CAMPOS. É o necessário. Decido. O fato 

de a parte executada ter cumprido a execução, faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, 

II, c/c art. 925. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000006-84.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-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 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000006-84.2018.8.11.0031. EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL proposta por ELIAS 

BERNARDO SOUZA em face de ESTADO DE MATO GROSSO. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Sobre o tema a Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso firmou entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO – 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO – 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO CASO 

DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor R$ 12.320,70 (doze mil, trezentos e vinte reais e setenta centavos), 

estipulados pelos serviços advocatícios prestados, acrescidos de juros e 

correções. O Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça corrigiu os cálculos, a expedição de RPV é medida de 

rigor. Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural 

para homologar a correspondente emissão de Certidão de Crédito. 

DETERMINO a expedição de RPV em nome do requerente e 

encaminhamento para satisfação do crédito. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010073-91.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ENITY PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA PATRICIA MACEDO PEREIRA MAIA OAB - MT0017274A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC BEN ASSISTENCIAL HOSPITAL DAS CLINICAS DE DENISE 

(EXECUTADO)

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE SANTANA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT7672-O 

(ADVOGADO(A))

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

8010073-91.2015.8.11.0031. EXEQUENTE: ENITY PEREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE 

SANTANA , ASSOC BEN ASSISTENCIAL HOSPITAL DAS CLINICAS DE 

DENISE PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes ENITY PEREIRA DE SOUZA em desfavor de ASSOC BEN 

ASSISTENCIAL HOSPITAL DAS CLINICAS DE DENISE. É o necessário. 

Decido. Fora proferida sentença de mérito condenando o executado, a 

qual não fora cumprida. A parte autora foi intimada para manifestar 

requerendo o que entender de direito, contudo, deixou o prazo transcorrer 

in albis. Não logrando êxito em indicar bens passíveis de penhora, 

providência essencial ao regular andamento do feito, a extinção é medida 

que se impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, se aplica 

às execuções de título judicial e extrajudicial – Enunciado n. 75 do 

FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Isso posto, 

com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO e AUTORIZO a devolução dos documentos ao 

credor/exequente, caso algum original tenha sido apresentado/entregue 

na Secretaria do Juizado Especial quando do processamento. Esgotados 

os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, caso 

requerido expressamente pelo credor e assumindo o compromisso de 

informar o adimplemento/pagamento, EXPEÇA certidão de dívida para fins 

de inscr ição do devedor /executado no  cadas t ro  de 

inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, sob sua 

responsabilidade, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 

futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 

no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-53.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN OLIVEIRA DA SILVA (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:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000161-53.2019.8.11.0031. REQUERENTE: JONATHAN OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por JONATHAN 

OLIVEIRA DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminares suscitada. Enfrento-as. Rejeito a 

preliminar de ausência de interesse, e impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, uma vez que se confunde com o mérito e será analisado em 

momento oportuno. Passo a análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora confessa que contratou com a 

requerida, plano pós pago, mas que por não concordar com os valores 

que lhe foram cobrados, supostamente superiores ao ofertado, deixou de 

efetuar os pagamentos. Portanto, tendo confessado a existência de 

relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos 

débitos, o que não fez. Dispõe o artigo 374 do Código de Processo Civil 

que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova: 

Art. 374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por 

uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo 

como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de 

existência ou de veracidade. Ausente à prova dos fatos constitutivos de 

direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a 

improcedência da pretensão. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pelo Reclamado, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE 

TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS 

TELEFÔNICAS JUNTADAS. HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

DANO MORAL INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. VEDAÇÃO DA 

REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. 

No presente caso, a empresa de telefonia comprovou a origem da 

obrigação, relativa à contratação da linha telefônica (65-9977-9481), 

conforme faturas telefônicas juntadas aos autos, nas quais constam o 

demonstrativo de ligações realizadas, sendo que tais documentos não 

foram impugnados especificamente pelo consumidor. 2. Se a empresa de 

telefonia comprova a origem da obrigação e o Reclamante não comprovou 

que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui 

exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de 

dano moral. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que 

somente a parte Autora recorreu pleiteando a majoração do quantum 

indenizatório, a sentença deve ser mantida. 3. A sentença que declarou a 

inexistência dos débitos questionados, nos valores de R$ 76,75 e R$ 

324,08, e condenou a Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00, a título 

de dano moral, face o principio do non reformatio in pejus, não merece 

reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 4. 

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação. (TJMT - RI 1000260-72.2018.8.11.0026, Relator Valmir 

Alaércio dos Santos, julgamento 01 de março de 2019) Portanto, 

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, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito, não 

havendo danos a serem indenizados. Embora a promovente alegue 

ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes 

para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe ao presente caso. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a 

direito de personalidade em razão de conduta praticada pela parte Ré, 

ante a efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes. Não 

havendo como prosperar a tese autoral, como já explicitado, de rigor é a 

improcedência da pretensão inicial. Diante de tais ponderações, as 

pretensões contidas na inicial são improcedentes. Por outro lado, tendo em 

vista a regularidade do débito, acolho o pedido contraposto formulado na 

contestação, de modo que a parte reclamante deverá pagar à empresa ré 

o valor de R$ 189,47 (cento e oitenta e nove reais e quarenta e sete 

centavos), com juros e correção monetária a partir do vencimento da 

fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar as restrições do 

nome do autor. Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, 

pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do 

CPC. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para 

condenar a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 189,47 (cento e 

oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), relativo às faturas em 

aberto, com juros e correção monetária a partir do vencimento da fatura, 

devendo a reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome 

do autor. - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância 

de má fé; Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-18.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JULINEIA DA SILVA (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 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000228-18.2019.8.11.0031. REQUERENTE: JULINEIA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por JULINEIA DA SILVA em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 
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para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. 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. Portanto, rejeito. Rejeito a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do 

próprio mérito. Passo a análise do mérito. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas telas de seu sistema, e suposto 

extrato de utilização, produzidas unilateralmente. A requerida não anexou 

contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar a 

contratação ou os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos danos 

morais, 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. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre útil 

repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. Adota-se, no caso, a Teoria 

do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça 

destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar 

com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade 

somente pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes do 

nexo, o que não ocorreu no caso. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora 

do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil) reais, a serem revertidos a favor da parte 

reclamante. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto e o pedido de condenação em litigância de má fé; Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 
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caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67008 Nr: 2456-97.2019.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE SOUZA PONCIANO, 

CLEBERSON ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Vistos;

Cuida-se de informação de cumprimento de mandado de prisão preventiva 

decretada em desfavor de CLEBERSON DE ARAÚJO DA SILVA, em razão 

da suposta prática do delito tipificado no artigo art. 121, § 2º, incisos II, IV 

e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c artigo 7° da Lei 

11.340/06 e artigo 121, § 2º, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do 

Código Penal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que tinha para relatar.

Assim, ante a peculiaridade do caso, nos termos da decisão proferida na 

Medida Cautelar - ADPF n° 347 do STF, com fundamento no artigo 5º, 

incisos XXXV, LXII, LXV e LXVII da CRFB/88, art. 7º, item 5, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), 

promulgada por meio do Decreto Presidencial nº. 678, de 06 de novembro 

de 1992 e art. 9°, 3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

de Nova Iorque, bem assim Resolução 213/2015 – CNJ e Provimento n.º 

12/2017-CM, DESIGNO audiência de Custódia para o dia 03 de fevereiro de 

2020, às 13h45min.

REQUISITE o preso.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 50253 Nr: 893-10.2015.811.0090

 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: PAULO GOMES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO, 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.CONDENO a parte autora ao 

pagamento de custas e honorários de sucumbência, os quais se fixa em 

10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as devidas 

baixas.P.R.I.C.Nova Canaã do Norte- MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58023 Nr: 1873-83.2017.811.0090

 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: PMME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603, 

THÂMERA BEATRIZ PLENS - OAB:20.482/O

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-76.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JACOSINHO DECHERING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Processo: 1000335-76.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): JACOSINHO DECHERING RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. DESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 5/5/2020 às 15h30min. Determino o comparecimento 

pessoal da parte autora para prestar depoimento pessoal, intimando-a e 

advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo 

Civil. O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser 

promovido pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 

455, do Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da intimação. Intime-se o INSS, por carta 

precatória, para comparecer à audiência acima designada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nova Monte Verde/MT, 17 de dezembro de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000848-44.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA MODOTTE (AUTOR(A))

DARLENE APARECIDA MOREIRA MODOTTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA MODOTTE OAB - RO1356 (ADVOGADO(A))

JULIENE DA PENHA FARIA DE ARAUJO OAB - SP224574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERIVALDO NUNES DE ASSIS (REU)

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição intitulada “Ação rescisão de 

contrato cumulada com reintegração de liminar da posse inaudita altera 

pars” ajuizada por Carlos Alberto Pereira Modote e Darlene Aparecida 

Moreira Modote contra Nerivaldo Nunes de Assis. Narra-se a Inicial que na 

data de 12.03.2010, as partes-requerentes firmaram com a 

parte-requerida acordo extrajudicial, que por sua vez foi objeto de 

homologação nos autos do processo nº 1288 -72.2010.811.0091 - código 

39556. Explica-se que por força do referido acordo as partes-requerentes 

venderam à parte-requerida o domínio/propriedade de suas respectivas 

áreas de terra, com 241,14há, denominada “Fazenda Mineira”, tendo por 

tal aquisição a parte-requerida se obrigado a efetuar o pagamento do valor 

total de R$133.824,01 (cento e trinta e três mil oitocentos e vinte e quatro 

reais e um centavo) a ser pago conforme consta da cláusula 4ª, Parágrafo 

Segundo, Item K, do referido acordo. Ocorre que, segundo o narrado, a 

parte- requerida deixou de efetuar o pagamento das parcelas vencidas 

aos requerentes a partir de 15.01.2018, estando em atraso com as demais 

parcelas desde então. Narrou-se, também, que nos moldes da cláusula 

10ª do Contrato firmado entre as partes, na hipótese do inadimplemento 

ultrapassar o prazo de 90 (noventa) dias será consequente à resolução 

do acordo com a reintegração da posse do Imóvel aos vendedores com a 
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consequente perda a título de multa rescisória de todo e qualquer 

pagamento que já tiver sido efetuado. Após a exposição fática, 

requereu-se, “liminarmente”, a expedição do mandado de reintegração da 

área objeto do contrato. Com a Inicial, documentos. II FUNDAMENTAÇÃO 

Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, 

ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), 

RECEBE-SE a Inicial. Para a concessão “liminar” da proteção possessória 

é necessária à presença dos requisitos indicados no artigo 561 do Código 

de Processo Civil, quais sejam, a posse, a turbação ou esbulho praticado 

pela parte-requerida, a data da turbação ou esbulho e a continuação da 

posse, embora turbada na “ação” de manutenção ou a perda desta, na de 

reintegração. Tais requisitos devem ser demonstrados, de forma 

induvidosa, pela parte-autora, e a simples falta de um deles implicará no 

indeferimento da garantia possessória. A parte-autora pleiteia além da 

“liminar” de reintegração de posse e, no mérito, a rescisão contratual. Pois 

bem. Nas “ações” onde a parte-autora cumula pedidos de “rescisão 

contratual” e “reintegração de posse”, tem-se intenso debate e 

divergência na doutrina. Acerca da cumulação de pedidos, Daniel Amorim 

Assumpção Neves: (...) a cumulação de pedidos depende do 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 327, § 1.º, do Novo CPC. 

Interessa em especial às ações possessórias o requisito previsto no art. 

327, § 1.º, III, do Novo CPC, que proíbe a cumulação de pedidos com 

diferentes procedimentos. É verdade que o art. 327, § 2.º, do Novo CPC, 

permite ao autor nessa situação a cumulação de pedidos de diferentes 

procedimentos desde que seja adotado o procedimento comum, mas essa 

regra é inaplicável para os procedimentos genuinamente especiais, que 

preveem técnicas processuais diferenciadas incompatíveis com o rito 

comum, de aplicação obrigatória, não se permitindo ao autor preferir o rito 

comum ao rito especial. Ainda que se possa discutir a real especialidade 

do procedimento das ações possessórias de posse nova, a mera 

previsão dele dentre os ritos especiais previstos pelo CPC torna relevante 

a previsão do art. 555 do Novo CPC, que permite ao autor que cumule com 

o pedido de proteção possessória outros pedidos (Manual de direito 

processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. 

ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, P. 1786). Comentando o art. 555 do 

CPC, Daniel Amorim Assumpção, traz o seguinte: O inciso I do dispositivo 

legal repete regra consagrada no revogado art. 921, I, do CPC/1973, 

mantendo o pedido de indenização por perdas e danos entre os 

cumuláveis com o pedido possessório. O pedido de condenação por 

perdas e danos deve estar amparado em fundamentação suficiente que 

demonstre as razões pelas quais o autor entende devidas tais verbas. A 

indenização não é consequência natural do acolhimento do pedido de 

proteção possessória, de forma que se exige do autor a narração da 

causa de pedir própria do pedido de indenização. No inciso II está previsto 

entre os pedidos cumuláveis com o pedido possessório a indenização de 

frutos, hipótese aplicável para a situação de o bem gerar frutos que sejam 

apossados pelo agressor possessório. O dispositivo não chega a ser um 

problema, mas entendo ser desnecessário, sendo possível incluir a 

indenização pelos frutos no âmbito da reparação das perdas e danos. No 

parágrafo único, há pequena, mas significativa, alteração, passando o 

dispositivo a prever a imposição de “ medida necessária e adequada” para 

o caso de nova turbação e esbulho (inciso I) e para cumprimento da tutela 

provisória ou final (inciso II), e não de “ cominação de pena”, como 

previsto no art. 921, II do CPC/1973. No tocante a hipótese prevista no 

inciso I a alteração é importante porque possibilita que o juiz conceda 

medidas de execução indireta (pressão psicológica) e de execução por 

subrogação para convencer o réu a não reincidir na agressão 

possessória. Como não se confunde execução indireta com sanção 

(pena), e essa só deve ser aplicada após a nova agressão possessória, 

não havia sentido, portanto, que fosse objeto da decisão que concedia a 

tutela possessória, devendo a modificação ser elogiada (Manual de direito 

processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. 

ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, P. 1787/1788). No presente caso, há 

pedido sucessivo de rescisão contratual e de reintegração de posse, o 

que, aplicando o disposto 327,§1º, III, do CPC, é possível. Todavia, quanto 

à concessão da “liminar”, alguns comentários merecem ser feitos. É que 

no pedido de “rescisão contratual cumulada com reintegração de posse,” 

o esbulho possessório não fica devidamente configurado, pois a posse 

exercida decorre de contrato firmado entre as partes. Nesse sentido, para 

a reintegração, primeiro se deve rescindir o contrato, mesmo havendo 

cláusula resolutória. Quer-se dizer com isso que a cláusula de resolução 

expressa não afasta a necessidade da a análise dos pressupostos que 

justificam a cláusula de resolução. nesse sentido, o STJ: DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE 

'RESCISÃO' CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE. 

LIMINAR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. 

IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO 

JUDICIAL. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. I - A cláusula de 

resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade da 

manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam a 

resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. II - A 

ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes 

tenha havido a 'rescisão’ (rectius, resolução) do contrato. Destarte, 

inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão’ 

de contrato de compra e venda de imóvel’ (STJ – 4ª Turma – Recurso 

Especial nº. 204246/MG – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira – 

Acórdão de 10 de dezembro de 2002, publicado no DJU de 24 de fevereiro 

de 2003, página 236) Sobre o ponto assentou o Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar, no REsp n. 237.539-SP (DJ 8.4.2000): Logo, o litígio há de ser 

solucionado em Juízo, e no processo será apreciada não apenas a 

existência da cláusula, mas também a verificação das circunstâncias que 

justifiquem a resolução do contrato, pois bem pode acontecer que o 

inadimplemento não tenha a gravidade suficiente para extinguir o contrato. 

Com isso quero dizer que a cláusula de resolução expressa não afasta, 

em princípio, a necessidade da manifestação judicial, para verificação dos 

pressupostos que justificam a cláusula de resolução. A própria lei já tratou 

de flexibilizar o sistema do Código ao exigir a notificação prévia (art. 1º do 

DL 745/69), a mostrar que as relações envolvendo a compra e venda de 

imóveis, especialmente em situação como a dos autos, de conjunto 

habitacional para população de baixa renda, exigem tratamento 

diferenciado, com notificação prévia e apreciação em concreto das 

circunstâncias que justificam a extinção do contrato, atendendo ao seu fim 

social. No sistema brasileiro, a regra é que a resolução ocorra em juízo, 

uma vez que somente ali poderá ser examinada a defesa do promissário, 

fundada, entre outras causas, em fato superveniente e no adimplemento 

substancial, as quais, se presentes, impediriam a extinção do contrato. 

Ainda, sobre o tema, o Ministro Franciulli Netto, no REsp n. 64.170-SP(DJ 

5/3/2001), embora vencido, assentou: A ação possessória não se presta 

à recuperação da posse, sem que antes ou concomitantemente se 

rescinda (resolva) o negócio jurídico que embasou a posse. A razão 

jurídica desse modo de pensar está lastreada exatamente nisto: a posse 

perdura enquanto perdurar o contrato que a instituiu. Então o contrato tem 

de ser rescindido com amplo debate. No lugar de rescisão, melhor é dizer 

resolução, em sentido estrito (efeito ex tunc). Nem há invocar a cláusula 

resolutiva expressa. Vale frisar que a jurisprudência do TJMT vai ao 

mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA 

POSSE INDEFERIDA - PAGAMENTO PARCIAL – NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. Na rescisão contratual 

cumulada com reintegração de posse, não se configura o esbulho 

possessório, pois a posse exercida decorre de contrato firmado entre as 

partes. “Descabe concessão de liminar de reintegração de posse 

cumulada com ação de rescisão contratual fundada na inadimplência do 

comprador, visto que não se encontra configurado o esbulho, sendo 

necessária, antes, a declaração judicial de resolução do contrato.” (TJMT, 

RAI nº 53482/2008) (AI 34164/2012, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/08/2012, Publicado no DJE 17/08/2012) 

(TJ-MT - AI: 00341649120128110000 34164/2012, Relator: DES. MARCOS 

MACHADO, Data de Julgamento: 08/08/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 17/08/2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DO 

COMPROMISSÁRIO – COMPRADOR QUE OBTEVE A POSSE CONTRATUAL 

DO IMÓVEL – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDO EM 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (...) NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO 

JUDICIAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA À PRÉVIA 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPATÓRIA E REINTEGRATÓRIA – REQUISITOS AUSENTES – 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. (...) Inadmissível o deferimento 

de antecipação de tutela em ação de reintegração de posse cumulada com 

resolução de contrato, se não resolvido este último, mormente quando não 

configurado o requisito da urgência exigido no art. 273 do CPC” (TJMT – 6ª 

Câmara Cível – Agravo de Instrumento nº. 45162/2009 – Relator 

Desembargador Juracy Persiani – Acórdão de 05 de agosto de 2009, 
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publicado em 08 de setembro de 2009) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E 

VENDA CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONCESSSÃO DE 

LIMINAR NO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO 

NÃO RESCINDIDO JUDICIALMENTE - REVOGAÇÃO DA LIMINAR - 

RECURSO PROVIDO. Descabe concessão de liminar de reintegração de 

posse cumulada com ação de rescisão contratual fundada na 

inadimplência do comprador, visto que não se encontra configurado o 

esbulho, sendo necessária, antes, a declaração judicial de resolução do 

contrato. (RAI nº 53482/2008 – Relator: Des. Evandro Stábile - 18.08.2008) 

Desta forma, tendo em vista que a posse dos requerentes decorre do 

contrato firmado com o requerido, que ainda não foi rescindido, não estão 

presentes os requisitos para antecipação de tutela, ou seja, somente após 

a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado 

esbulho possessório. Assim, concluindo que não ficou devidamente 

demonstrado o esbulho na posse (art. 561, III, do CPC), o indeferimento da 

tutela antecipada consistente na reintegração de posse do imóvel objeto 

do contrato é a medida a ser adotada. III CONCLUSÃO Ante o exposto, 

INDEFERE-SE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE pela falta de 

requisitos ensejadores da medida (art. 561 do CPC), conforme acima 

explicitado. No mais, DESIGNA-SE audiência de justificação (sempre 

frisando a possibilidade de conciliação), para o dia 06.03.2019, às 

10h10min, na sala de audiências do Fórum desta Comarca. Ressalta-se 

que as partes devem comparecer acompanhadas de seus advogados 

(conferida a possibilidade de, não tendo condições, ser nomeado um 

Defensor), podendo, inclusive, arrolar testemunhas Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora (através de seu advogado) 

tanto para ciência da decisão quanto para comparecer à audiência, bem 

como para trazer as testemunhas; 2. CITAR a parte-requerida para ciência 

do processo, bem como INTIMÁ-LA para comparecer a audiência acima 

designada, conforme preceitua o artigo 562 do Código de Processo Civil, 

devendo constar no mandado que o prazo para contestar será contado da 

decisão que deferir ou não a “liminar”, nos termos do artigo 564, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil; 3. Após, conclusos para audiência. 

Intimar. Cumprir.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000319-25.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO MAQUEA PUERTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ZANCHETT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE 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 a zona rural do Município de Nova Bandeirantes/MT = R$ 

540,00 VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 554,00 (quinhentos e 

cinquenta e quatro reais). 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83112 Nr: 1899-10.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSM, MMPM, ECdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:21824/O, Edgar Campos de Azevedo - OAB:27724O, 

Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/O

 Vistos...[...] Assim, por não vislumbrar espaço para a dispensa da fiança, 

mantém-se a decisão anterior, INDEFERINDO-SE a dispensa. Como houve 

pleito de revogação da prisão pela Defesa de MANOEL, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR a Defesa de Edson;2.Vistas ao Ministério Público para 

manifestação acerca do pleito da Defesa de Manoel;3.Após, conclusos. 

Nova Monte Verde, 28 de janeiro de 2020.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62194 Nr: 349-87.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Peixoto, Jonatan dos Reis Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLENE BENITES - OAB:, 

Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 Ante o exposto, levando-se em conta a atual situação processual, não 

vislumbrando fatos que justifiquem a custódia do denunciado, 

REVOGA-SE a prisão preventiva, CONCEDENDO-SE LIBERDADE 

PROVISÓRIA ao denunciado JONATAN DOS REIS BARBOSA, devendo 

prestar o compromisso de cumprir as seguintes medidas cautelares, com 

a consequência de revogação, de acordo com o artigo 312, parágrafo 

único e artigo 282, §4º, ambos do CPP:a)Informação MENSAL no processo 

(o que pode ser feito por meio de petição da Defesa ou comparecimento 

do acusado no Cartório deste Juízo) para informar endereço e onde 

trabalha;b)Caso não constitua advogado e mantenha endereço em 

comarca diversa, EXPEDIR Precatória para fiscalização do cumprimento, 

solicitando ao deprecado que, em caso de descumprimento, encaminhe 

imediatamente a Precatória para análise. Em caso de descumprimento e 

retorno da Precatória, vistas ao Ministério Público e, após, à Defesa, para 

se manifestarem, fazendo conclusos em seguida. No caso de ser 

demonstrada qualquer outra circunstância prevista em lei ou, ainda, o 

descumprimento das medidas impostas, caberá a revogação da liberdade 

provisória e, por conseguinte, a decretação da prisão preventiva.Por tudo 

isso, à SECRETARIA:i.EXPEDIR Alvará de Soltura, expedindo PRECATÓRIA 

para seu cumprimento (Sinop/MT, conforme certidão de fl. 198), 

procedendo às baixas e anotações necessárias (inclusive no BNMP, se 

for o caso);ii.PROVIDENCIAR a CITAÇÃO do acusado (via Precatória 

anterior, se possível), caso ainda não tenha sido feito;iii.No mais, CUMPRIR 

o disposto na decisão anterior.Nova Monte Verde/MT, 28 de janeiro de 

2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83179 Nr: 1938-07.2019.811.0091

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdSG, CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para que em 05 

(cinco) dias retire na Secretaria da Vara autorização de viagem. Decorrido 

o prazo, os autos serão arquivados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39908 Nr: 1640-30.2010.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirlene Benites

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David de Souza, Jokeebeedee Gomes da Silva 

de Souza, Cooperativa de Crédito Rural do Vale do Juruena - Sicredi 

UNIVALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:162283/MG, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, 

Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211
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 Impulsiono os autos para intimação da parte credora para que, requeira o 

que de direito no prazo de 5 dias, conforme Despacho de fls. 167

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66298 Nr: 1988-09.2014.811.0091

 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): Joelder Dupim Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora (réu), 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 1.273,42 (hum mil duzentos setenta e três 

reais e quarenta e dois centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos 

termos da r. sentença de fls. 247/251 e cálculo de fl. 262. O valor deverá 

ser preenchido separadamente na emissão da guia de recolhimento, da 

seguinte forma: R$ 977,16 de Custas Judiciais e R$ 296,26 de Taxa 

Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor total da 

condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – 

“Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou 

R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69328 Nr: 138-46.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Pena Generoso, Sandro Lucio Batista 

Rando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:37420, Luiz Fernando Cassilhas Volpe - OAB:SP 53.553

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora (réu), 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 2.938,44 (dois mil novicentos e trinta oito 

reais e quarenta e quatro centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos 

termos da r. sentença de fls. 457/469 e cálculo de fl. 595. O valor deverá 

ser preenchido separadamente na emissão da guia de recolhimento, da 

seguinte forma: R$ 2.292,60 de Custas Judiciais e R$ 645,84 de Taxa 

Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor total da 

condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – 

“Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou 

R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79432 Nr: 2049-25.2018.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora (réu), 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 1.273,42 (hum mil duzentos setenta e três 

reais e quarenta e dois centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos 

termos da r. sentença de fls. 176/177 e cálculo de fl. 208. O valor deverá 

ser preenchido separadamente na emissão da guia de recolhimento, da 

seguinte forma: R$ 977,16 de Custas Judiciais e R$ 296,26 de Taxa 

Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor total da 

condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – 

“Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou 

R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000027-06.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GAETANO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição denominada “Busca e 

apreensão” ajuizada pelo Banco John Deere S.A contra Milton Gaetano 

Junior. Requer-se “liminarmente” a busca e apreensão de veículo 

localizado nesta Comarca, fulcrando-se no art. 3º, §12, do Decreto Lei 

911/69. Pelo o que se tem, já fora ajuizada Inicial ajuizada na Comarca de 

Indaiatuba/SP. Lá, houve decisão do Juízo concluindo pela remessa dos 

autos à Comarca de Alta Floresta/MT, tendo em vista o reconhecimento da 

abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no Contrato. Fixada a 

competência na Comarca de Alta Floresta, analisou-se a Inicial, concluindo 

pelo deferimento, em sede de tutela antecipada, da busca e apreensão do 

veículo TRATOR JOHN DEERE, modelo 6145 J, chassi 

1BM6145JKFD004741. Assim, nos termos no art. 3º, §12, do Decreto Lei 

911/69, requer a parte-autora a busca e apreensão do veículo. É, ao que 

parece, o necessário ser destacado. II FUNDAMENTO Inicialmente, 

verificando-se aparentemente atendidos os conteúdos dos arts. 319 e 

320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), 

RECEBE-SE a Inicial. Já houve, como mencionado, decisão oriunda 

deferindo a busca e apreensão do veículo TRATOR JOHN DEERE, modelo 

6145 J, chassi 1BM6145JKFD004741, que, segundo a parte-autora, 

encontra-se localizado nesta Comarca (Propriedade Agrícola Fazenda 

Santa Rita 2, localizada no Município de Nova Monte Verde/MT, matriculada 

no Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos – 1º Serviço da 

Comarca de Nova Monte Verde/MT, sob o nº 1693). A parte-autora indicou 

fiel depositário, qual seja, Newton Cesar Brant Jardim, inscrito no CPF 

786.124.701-53 e RG 2868006 SESP/MT. III DISPOSITIVO Ante o exposto, 

CUMPRIR conforme determinado na decisão judicial oriunda da 2ª Vara da 

Comarca de Alta Floresta, devendo o Sr. Oficial de Justiça proceder à 

busca e apreensão do bem descrito, nos termos do art. 3°, §12, do 

Decreto Lei 911/69. Deve o Oficial de Justiça depositar o bem em mãos do 

fiel depositário, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do 

bem, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 

05 (cinco) dias, para que o requerido pague a dívida pendente descrita 

nos autos, mais custas, despesas e honorários advocatícios. Consigna-se 

a instituição financeira requerente oferece condução ao Oficial de Justiça 

para cumprimento do presente mandado, indicando como contato o nº (67) 

3311-9400 para tratativas, conforme consta na Inicial. IV DELIBERAÇÕES 

FINAIS No mais, à SECRETARIA para: 1. Sendo positiva a diligência, 

OFICIAR ao Juízo 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta (processo n° 

1005186-22.2019.8.11.0007), comunicando a medida, para fins do §13, do 
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artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69; 2. Após, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e anotações de 

praxe. Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000682-12.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Analisando a Inicial, verifica-se que há pleito específico visando à 

concessão de “justiça gratuita” e, em caso negativo, pelo pagamento das 

custas ao final do processo. Sobre a concessão de “justiça gratuita”, 

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 que consta nos autos, a 

parte-autora é proprietária de imóvel rural, onde, em tese, ocorreram 

infrações ambientais, gerando Autos Infracionais. Por isso, paira sobre tal 

pessoa a indicação de que não é “economicamente hipossuficiente”, 

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”. Quanto a possibilidade de recolhimento das custas ao 

final do processo, esta tem por objetivo permitir o livre acesso à Justiça 

(garantia prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), 

contudo, por estar vinculada à hipossuficiência momentânea, deve ser 

comprovada a impossibilidade da parte de, desde já, recolher as custas do 

processo. Todavia, conforme já mencionado, não veio aos autos prova 

acerca da alegada situação excepcional a justificar eventual concessão. 

Deste modo, não há como evidenciar, ainda que minimamente, a situação 

financeira da parte-autora. Nesse sentido, julgamento da E. Terceira 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL 

HIPOTECÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – 

JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – 

MANUTENÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES – 

PAGAMENTO AO FINAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Não configura cerceamento de defesa quando a produção 

da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há 

elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento 

motivado do juiz. A Resolução 497 da CODEFAT tratou de refinanciamento 

de dívidas referentes ao custeio agrícola das safras 2004/2005 e 

2005/2006, mediante habilitação dos devedores nas agências bancárias. 

Se os juros remuneratórios foram fixados em valor inferior a 12% (doze 

por cento) ao ano, não há o que se falar em abusividade. O pagamento 

das custas somente ao final do processo não encontra respaldo na 

legislação estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado 

expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não 

demonstrado e comprovado qualquer fato que impedisse o autor de arcar 

com aquelas imediatamente. (Ap 56251/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, 

Publicado no DJE 10/08/2017) Desse modo, ante a ausência de 

comprovação de necessidade do pagamento das custas ao final do 

processo, seu indeferimento seria medida imperativa, contudo, antes de 

indeferir o pleito, forte no artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, 

possibilitar-se-á à parte autora a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos para concessão do pedido. 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. APRESENTAR documentos visando a “comprovar” o 

preenchimento dos pressupostos para a concessão da “gratuidade 

judiciária”; 2. Alternativamente, APRESENTAR documentos visando a 

“comprovar” o preenchimento dos pressupostos para a concessão de 

"pagamento de custas ao final". 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.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000001-08.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DORSI PEREIRA OAB - SP206649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA FERREIRA DE SOUZA - ME (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Analisando a Inicial e os documentos que a acompanham, 

constatou-se irregularidade que deve ser sanada. É que apesar de 

emitidas as guias de recolhimento do processo, não houve seu 

pagamento, conforme pode ser visto nas informações emitidas pelo PJe. 

Portanto, nos termos do artigo 321 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. EMITIR nova Guia de Recolhimento do Processo se for 

o caso, e pagá-las, juntando-as com o respectivo comprovante. Frisa-se a 

necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 321, p. único, do CPC. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certificar e conclusos. 

Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000866-65.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS MENEZES BAIOCHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO AUGUSTO JORGE (REU)

FERNANDO LUIZ PINHEIRO (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Analisando a Inicial e os documentos que a acompanham, 

constatou-se irregularidade que deve ser sanada. Não fazendo pouco 

caso da urgência pretendida e do cenário narrado, verifica-se que a 

parte-autora não indicou a opção de realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação (art. 319, VII, do CPC), o que seria 

fundamental nesta fase inicial do processo. Além disso, vê-se que há 

pedido específico que visa a vincular a SEFAZ a certo comportamento, 

razão pela qual deve ser incluída no polo passivo ou então que se faça 

explicação acerca do ponto. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora, por meio de seu 

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

devendo indicar a opção pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação, nos termos do artigo (art. 319, VII, do CPC); 2. 

Além disso, para que se manifeste sobre a inserção da SEFAZ no polo 

passivo do processo, conforme acima argumentado. Por fim, frisa-se a 

necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000031-43.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA OAB - MT26753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição denominada “Ação de 

indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada 

de urgência-liminar” ajuizada por Clóvis Rosa contra a Prefeitura Municipal 

de Nova Bandeirantes, representada pelo Prefeito Municipal, Valdir Pereira 

dos Santos. Sublinha a Inicial que, em 21.05.2019, o requerente teve seu 

veículo “Marca/Modelo: Chevrolet/Prisma 1.4, Placa: ETY 3593, RENAVAM: 

370676602”, destruído em razão de acidente envolvendo um caminhão 

(caçamba) de propriedade da Prefeitura Municipal de Nova 

Bandeirantes-MT, nas imediações do setor de obra da referida cidade. 

Explica-se que o veículo estava estacionado no pátio do setor de obras da 

Prefeitura e, em razão do acidente, o requerente teve perda total do 

veículo. Narra-se que mesmo procurada pelo requerente, a administração 

pública do município negou o ressarcimento pelos danos causados, 

informando que “apenas seriam pagos os valores correspondentes ao 

veículo, após o autor ajuizar ação no sentido, pois para segurança do 

pagamento, precisavam da manifestação do Ilustre Promotor de Justiça”. 

Relata-se, por fim, que já se passaram 04 meses da data do acidente e até 

o momento o requerente é quem tem “arcado com todas as 

consequências” do ato. Alegando que a demora causará ainda mais 

prejuízos ao requerente requereu-se, em sede de tutela antecipada, seja 

condenada a parte-requerida a antecipar o valor de R$41.930,72, a título 

do bem jurídico lesado. Com a Inicial, documentos. II FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil. Assim, não sendo 

o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil, RECEBE-SE a petição inicial. DEFERE-SE, ainda, o pedido de 

assistência judiciária gratuita, tendo em vista que, segundo consta dos 

autos, a parte-autora não tem condições de pagar as custas do processo 

e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família, de 

acordo com o artigo 98 do CPC. Pois bem. O requerente requer a 

concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada de 

forma “liminar”, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Assim sendo, passa-se a analisá-la. Para concessão da tutela provisória 

de urgência, necessário que estejam presentes os requisitos exigidos pelo 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Entende-se como fumus boni iuris um sinal 

ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o 

periculum in mora resume-se pelo receio que a demora da decisão judicial 

cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, frustrando 

por completo a apreciação ou execução da ação principal. Assim, 

juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito 

indispensável para a proposição de medidas com caráter urgente 

(medidas cautelares, antecipação de tutela). Trabalhando acerca do 

requisito fumus boni iuris, o requerente alega que se encontra 

devidamente caracterizado, diante a “inequívoca” destruição total do 

veículo, conforme fotografias e testemunhas, bem como por ser ele o fiel 

proprietário, tendo direito na reparação urgente dos danos suportados, 

tendo em vista a impossibilidade de haver conserto ao veículo. 

Fundamentou o periculum in mora nos prejuízos futuros, tendo em vista 

que possui apenas o veículo como meio de transporte, seja para trabalho 

ou lazer, e até o presente momento, tem suportado todos os danos 

oriundos do acidente, que deu perca total em seu único bem. Partindo 

dessas premissas e num juízo de cognição sumária, apropriado para o 

momento processual oportuno, não se vislumbram nos autos os elementos 

necessários à concessão da tutela provisória de urgência antecipada. 

Como se nota, torna-se imprescindível, para a concessão, a evidenciação 

de “elementos” indicando a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo”. A “probabilidade do direito” não 

está evidenciada, considerando que é imprescindível maior dilação 

probatória (para maior cognição) acerca da responsabilidade da requerida 

(conduta e nexo causal), não sendo irrelevante tal ponto mesmo que se 

trate de responsabilidade objetiva. Logo, considerando a natureza das 

alegações trazidas pela Inicial, mostra-se necessária a instrução 

probatória, bem como a contra-argumentação pela parte-requerida 

(relevância do contraditório). Em singelo resumo, o que se tem é uma 

narrativa que leva à conclusão do cenário apontado, mas a narrativa não 

se consubstancia por meio de documentos, não sendo possível falar em 

“probabilidade do direito”, a qual é diferente de “possibilidade” ou 

“plausibilidade” do direito alegado. Poder-se-ia perguntar: quais 

documentos a mais seriam necessários, então? E a isso se responde: 

talvez nenhum a mais. Pode soar contraditório, mas não o é. O que se 

quer dizer é que, neste momento, onde se exige probabilidade de direito, é 

insuficiente o conjunto indiciário, mas pode não mais sê-lo após uma 

instrução em que se permita à requerida a alegação que vise a afastar o 

direito da outra parte. Não conseguindo a requerida dar estrutura a um 

cenário que infirme o alegado pela requerente, daí sim poderá ser possível 

a conclusão específica pretendida. Assim, ausente o requisito fumus boni 

iuris. Quanto ao requisito do “perigo da demora”, definido o quadro acerca 

da probabilidade do direito (fundamento relevante), não há que se falar em 

relevância do argumento neste momento. III DISPOSITIVO Pelo exposto, 

sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo 

(atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE O PEDIDO de tutela provisória de 

urgência antecipada, pela ausência dos requisitos ensejadores da medida 

pleiteada, conforme acima fundamentado. IV DELIBERAÇÕES FINAIS 

Observando o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para 03.03.2020, às 10h00min, na 

sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca. Portanto, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora da presente decisão, bem 

como para comparecer à audiência de conciliação; 2. CITAR a 

parte-requerida, através de seu representante, para que tenha 

conhecimento do processo, além de INTIMÁ-LA para que compareça à 

audiência ACOMPANHADA de advogado, bem como de que, após a 

audiência (comparecendo ou não), terá o prazo de 15 dias para contestar; 

3. FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a parte-requerida 

deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a 

contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 

344 do CPC; 4. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para 

impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que 

pretende produzir/requerer o que entender de direito; 5. CIENTIFICAR o 

Ministério Público, inclusive para se manifestar quanto ao interesse no 

processo e, em caso positivo, comparecer à audiência de conciliação; 6. 

Após, conclusos. Intimar. Cumprir.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62943 Nr: 854-88.2017.811.0107

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÂNICA TERMOINDUSTRIAL CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN ROBERTO PEREIRA - 

OAB:181378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DAS VERBAS PERICIAIS.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76716 Nr: 92-75.2017.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

 PARTE AUTORA: MLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 76716 (92-75.2017.811.0106)

 Trata-se de Ação de Divórcio c/c Partilha de bens que MARIA LOPES DA 

SILVA move em desfavor de JUCELINO PEREIRA DA SILVA.

 Devidamente citado (fl. 22), o requerido compareceu à audiência de 

conciliação (fl. 23/23-v), oportunidade em que decretou-se o divórcio das 

partes, restando apenas a discussão quanto a divisão dos bens 

adquiridos ao longo da união estável, razão pela qual saiu o requerido 

intimado para apresentar a devida contestação, o que verifico que não o 

foi feito.

 Intimadas as partes para apresentaram pontos controvertidos, bem como 

os meios de provas que pretendem produzir, a autora manifesta-se 

apenas no sentido de designar audiência de instrução para a colheita de 

depoimento pessoal do requerido bem como demais testemunhas, sem 

contudo apresentar quais pontos deveriam ser delimitados na atividade 

probatória.

 Por sua vez, em uma nova oportunidade, o requerido mantêm-se em 

completa inércia.

 Conforme constara na decisão anterior, atualmente o princípio da 

cooperação encontra-se expresso na legislação adjetiva cível.

 Justamente em razão da referida necessidade cooperativa, foram as 

partes intimadas para manifestarem-se acerca das questões de fato e de 

direito controvertidas, para que fosse possível – de maneira cooperada – 

a fixação dos pontos controversos da demanda, bem como a incidência 

de eventual matéria probante.

 No entanto, mesmo sendo minudenciadamente explicada a razão pela qual 

seria necessária a manifestação das partes, vejo que as partes 

limitaram-se à praxe forense (a qual – tecnicamente - não concordamos, 

conforme dantes já explanado) de indicar as provas que pretendem 

produzir, sem sequer manifestarem-se acerca dos pontos que entendem 

controversos.

 Pois bem:

 Diante da não manifestação das partes acerca dos pontos 

controvertidos, resta na presente decisão sanatória trespassar tal tema, 

além de outros, conforme expresso no artigo 357 caput do Código de 

Processo Civil.

 É o relatório.

1) Das Questões Processuais Pendentes

 Conforme mencionado anteriormente, embora tenha saído da audiência de 

conciliação devidamente intimado para apresentar contestação, o réu 

manteve-se inerte, inércia esta estendida inclusive, quando da intimação 

para apresentar os meios de provas que pretende produzir.

 Desta feita, não há outro caminho senão a decretação de sua revelia, 

com a aplicação de seus efeitos como preconiza o artigo 344 do Código 

de Processo Civil.

 Tão logo os efeitos materiais da revelia sejam a presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pelo autor, insta registrar que as 

alegações de direito apresentadas pela autora, em sede de inicial, 

carecem de uma comprovação mínima que não foi demonstrada nos autos, 

não sendo a inicial acompanhada de um mínimo de prova documental.

 Ademais, intimada para apresentar os meios de provas que pretendia 

produzir, esta limitou-se em informar, genericamente, os meios que 

utilizaria, onde em nova oportunidade, deixa de apresentar prova mínima 

de seu direito, ônus que não lhe desincumbiu.

 Quanto a isto, é entendimento do TJMT.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL 

PARA REFORMA EM RESIDÊNCIA – ALEGADA CONTRATAÇÃO DE 

NOVOS SERVIÇOS E NÃO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS 

DO AUTOR – RECONVENÇÃO – DECLARAÇÃO DE REVELIA DO RÉU – 

EFEITOS RELATIVOS – DEMONSTRADA A NÃO CONCLUSÃO DOS 

TRABALHOS – PERDAS E DANOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO 

MORAL – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVANDO O PAGAMENTO TOTAL 

DE SERVIÇOS E A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – OBRIGAÇÃO DA 

RECONVINTE – RECURSOS NÃO PROVIDOS. É ônus do autor provar os 

fatos constitutivos do seu direito, sob pena de não acolhimento do pedido. 

Os efeitos da revelia devem ser considerados com temperamento, não 

dispensando a presença de elementos suficientes para o convencimento 

do julgador. Para que haja o dever de indenizar é necessário o nexo de 

causalidade entre o fato e o evento danoso, ou seja, a conexão entre a 

conduta perpetrada e o prejuízo suportado pela parte que seguiu 

corretamente o pacto firmado. Não comprovado o dano sofrido com a 

quebra contratual e tendo em vista que a apelante também não adimpliu 

com sua parte, não cabem perdas e danos, repetição de indébito e danos 

morais. (Ap 26906/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

05/05/2017). (grifei).

 Não fosse suficiente a decretação da revelia do requerido, temos que de 

igual modo resta precluso seu direito a produção de provas, uma vez que 

manteve-se inerte no momento oportuno, embora devidamente intimado 

para tal, não restando assim qualquer discussão no que diz respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa.

 Por todos os argumentos expostos, declaro a revelia do requerido 

JUSCELINO PEREIRA DA SILVA, nos termos do artigo. 344 do Código de 

Processo Civil. Na mesma oportunidade, declaro preclusa a apresentação 

de meios de prova.

 2) Da delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória e a especificação os meios de prova admitidos

 Não havendo as partes apresentadas os pontos que entendem como 

controvertidos, fixo como ponto da presente demanda, a ser solvido pela 

instrução probatória, a existência de bens a serem partilhados pelas 

partes.

 Fica admitido como meio de prova o depoimento pessoal do requerido e a 

prova testemunhal.

3) Da distribuição do ônus da prova

 O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:

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.

 No caso presente, mantém-se a distribuição do ônus probatório na forma 

como disposto pelo CPC, cabendo aos demandantes provar suas 

alegações.

4) Das questões de direito relevantes para a decisão do mérito

 Discute-se o direito possessório e sua legitimidade da autora, uma vez 

que a ela pertencem de direito em razão do matrimônio que manteve com o 

requerido pelo prazo informado em sede de inicial.

5) Da audiência de instrução e julgamento

 Diante da solicitação da dilação probatória pelas partes, designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 02 (dois) de Abril de 

2020, às 13h30min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Fixo o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação do rol de testemunhas 

(art. 357, § 4º, CPC).

 Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, a qual 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 (art.455, § 1º, CPC), dispensando-se a intimação do juízo. A 

inércia na realização da intimação a que se refere importa desistência da 

inquirição da testemunha (art.455, § 3º, CPC).

 A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC).

 INTIMEM-SE pessoalmente o requerido, vez que deferido seu depoimento 

pessoal, para comparecer na audiência designada.

 Saliento que resta vedada, conforme já determinado na decisão anterior, 

a discussão acerca da fixação dos pontos controvertidos.

 Declaro preclusa, nos termos da decisão anterior, a possibilidade de 

dilação probatória por parte do requerido, eis que nada manifestaram-se 

acerca de tal tema.

 Intime-se a parte.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 75300 Nr: 237-68.2016.811.0106
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 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: Valtene José Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florentino Alves Moreira, Darcy Rocha Queroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:MT 6515/O, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 

6521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 

32799

 Referência: Autos n.º 75300 (237-68.2016.811.0106)

Na data de hoje, o Sr. Gestor Judiciário da Vara Única da Comarca de 

Novo São Joaquim certificou nos autos acima especificados a ausência de 

devolução, por advogado, de processo o qual fizera carga, mesmo após 

intimação para tal.

Diante do exposto, determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão para a devolução dos referidos autos à Secretaria Judicial.

Condiciono qualquer futura manifestação da parte representada pelo 

faltoso causídico nos autos ao recolhimento dos valores da diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

Sem prejuízo da expedição do mandado, determino que se anote no 

sistema informatizado APOLO/TJMT a proibição futura de nova carga dos 

autos pelo advogado que atualmente retém irregularmente os autos.

Nos termos do artigo 234, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, aplico 

ao referido causídico multa no percentual de ½ (metade) do salário mínimo 

de referência.

Oficie à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB para que tome 

conhecimento e adote as medidas disciplinares que entender necessárias, 

conforme o art. 434, inciso II, da CNGC do TJMT.

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer

Novo São Joaquim, 28 de janeiro de 2020.

____________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-78.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA OAB - MT10075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000015-78.2019.8.11.0106. Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da decisão proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – ou da 

decisão, como no caso dos autos – somente pode o juiz alterá-la - quando 

não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo - por meio 

de embargos de declaração. Vê-se que os embargos tem o condão de, 

eventualmente e em razão de seu possível efeito infringente, modificar a 

sentença. No entanto, o mesmo regramento de regência citado, em seu 

artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 535. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento. Verifica-se, portanto, que as únicas e expressas 

permissões legais de cabimento dos embargos de declaração são quando 

da ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão no provimento 

jurisdicional, não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso 

de dúvida, consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da decisão em razão da existência de algum vício expresso como 

hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. NOVO SÃO 

JOAQUIM, 29 de janeiro de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-58.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000275-58.2019.8.11.0106. REQUERENTE: JOAO BATISTA LIMA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA O artigo 840 caput da lei n.º 

10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao 

aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio 

mediante concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação 

pelo Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa 

disposição legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. 

No caso dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação. No entanto, conforme se 

verifica pelo termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 

caput do regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, 

avençaram uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja 

negociação é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira 

como foi celebrada, conforme aduz em petitório de id 23881722, dá 

margem à sua judicial homologação, nos termos do que preconiza o artigo 

487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato em 

questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Não havendo qualquer disposição acerca das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, fica a obrigação 

dividida pro rata, conforme se infere da determinação expressa no artigo 
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90, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. Dispensada a intimação 

das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral 

de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo nada requerido no prazo 

de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

deliberação judicial. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 29 de janeiro de 

2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-16.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JORDEMIRA DAMASSENA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010149-16.2017.8.11.0106. REQUERENTE: JORDEMIRA DAMASSENA 

MARCAL REQUERIDO: BANCO PAN O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, 

de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, nos termos do petitório de Id. 24467455, dá margem à sua 

judicial homologação, nos termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato em questão uma 

obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da maneira como foi – 

submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com 

supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título executivo judicial. Em 

razão da natureza do presente provimento, concito as partes à bem e 

fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, 

poderão pleitear a execução nos próprios autos, conforme disposição 

contida nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Não 

havendo qualquer disposição acerca das custas e despesas processuais 

e honorários advocatícios, fica a obrigação dividida pro rata, conforme se 

infere da determinação expressa no artigo 90, parágrafo 2º do Código de 

Processo Civil. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Dispensada a intimação das partes, nos 

termos do provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) 

dias, arquivem-se os autos, independentemente de nova deliberação 

judicial. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 29 de janeiro de 2020. Juiz de 

Direito

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-76.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA - MT, 26 de outubro de 2017 Dados do Processo: Processo: 

1000127-76.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); Assunto: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: REQUERENTE: DANIEL 

DA SILVA MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra 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: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

24/10/2018 Hora: 13:00 (MT) no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

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 1,5MB cada. Atenciosamente, Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40060 Nr: 1540-54.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERRS, AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, Deivison Vinicius Kunkel Lopes de Souza - OAB:, 

Juliana dos Reis Santos - OAB:13.479-B, William José de Araújo - 

OAB:3928-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Roesler Barufaldi - 

OAB:14.473-MT, Luis Fernando Barufaldi - OAB:65.309-RS

 Vistos etc.

Defiro parcialmente o pleito de fls. 148/149 para a penhora por termos nos 

autos do imóvel sob a matrícula 866 do CRI da Comarca de Pedra 

Preta-MT.

Expeça-se ofício ao referido cartório para o registro a penhora na 

matrícula do imóvel.
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Desta feita, expeça-se imediatamente mandado de penhora e avaliação do 

imóvel.

Após a penhora e a avaliação, determino a intimação dos executados, na 

pessoa de seu advogado (art. 841, do CPC), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do 

CPC).

Em seguida, intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerente o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19408 Nr: 683-08.2011.811.0022

 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: Alvaci Cavalcanti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino o arquivamento dos autos com as devidas cautelas de estilo.

Esclareço as partes que eventual pedido de cumprimento de sentença 

deverá ser distribuído na Justiça Federal de acordo com a Lei n. 

13.876/2019.

Autorizo o desentranhamento das peças processuais, mediante cópia nos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3149 Nr: 145-76.2001.811.0022

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Gonçalves do Nascimento, 

Divino Gonçalves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, João Anaides Cabral Netto - OAB:7859-B, JOAO 

ANAIDES CABRAL NETTO - OAB:7859/B, Liz Rejane Souza Tazoniero 

- OAB:10.514 - MT, Luis Felipe Oliveira de Oliveira - OAB:MT/7206-B, 

Luiz Carlos A. do Amaral - OAB:4740, Patrícia Rodrigues Soares - 

OAB:6.767-E/MT

 Vistos etc.

 Verifica-se que tramita outra ação de execução onde as partes da 

presente lide são as mesmas daquela, sendo que aquela se encontra em 

fase de perícia sobre o bem penhorado no presente feito.

Assim, determino o apensamento do presente feito aos autos de 

execução nº 546-75.2001.811.0022 – código 3148, por economia 

processual e considerando que são as mesmas partes nos processos, 

devendo aguardar a realização do leilão judicial que será determinado 

naquele.

Proceda-se a retificação do tipo de ação, passando a constar Execução 

de Título Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5160 Nr: 90-67.1997.811.0022

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Marisa Dias Dib, 

Procuradora da Fazenda Pública Estadual - OAB:4560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coutinho de Lima - 

OAB:1.552

 Vistos etc.

Analisando o pleito de fls. 180/181, verifico que deve ser indeferido, haja 

vista que o crédito é margem de empréstimo e não dinheiro pertencente à 

parte.

Ademais, entendo que a suspensão da CNH do devedor não é a medida 

adequada para obrigá-lo a satisfazer o crédito.

Vejamos o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

MEDIDAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8º do Código de Processo 

Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas 

executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, 

necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir 

o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu 

propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em 

conflito. Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são 

desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos 

e x e c u t a d o s  e  n ã o  à  s a t i s f a ç ã o  d o  d é b i t o .  ( N . U 

1003448-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)” (sic)

Diante disso, indefiro o pleito de fls. 180/181.

Voltem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40901 Nr: 650-81.2012.811.0022

 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: Reinaldo Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:MT/19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 4º, §4º, da Portaria deste Juízo, declaro destituídos 

dos cargos de defensores dativos do presente feito os causídicos Danilo 

Bessa Santos e Vanderlandis da Silva Santos, eis que intimados para 

patrocinar a defesa do autor, deixaram transcorreu o prazo sem qualquer 

manifestação nos autos, por várias vezes.

Assim, determino a nomeação de novo advogado para proceder à defesa 

do autor, intimando-o para se manifestar à exceção de pré-executividade, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11771 Nr: 1306-48.2006.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito , intimando o defensor do réu, de que foi designada audiência nos 

autos de carta precatória nº 0701050-08.2020.8.07.0015, junto a 1ª Vara 

de Precatórias do Distrito Federal, no dia 04/03/2020, às 15:00 horas, para 

oitiva da testemunha: Patricia de Oliveira C. da Silva.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42043 Nr: 309-21.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Borges de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ FERNANDO BORGES DE LIMA, Cpf: 

01341252159, Rg: 1747951-7, Filiação: Rosangela Borges Furtado e 

Wanderlei Pereira de Lima, data de nascimento: 20/11/1993, brasileiro(a), 

natural de Pedra Preta-MT, solteiro(a), motorista, Telefone 6696632372. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe os dados bancários da conta de sua 

titularidade (CPF, Banco, Agência, Conta Corrente ou Poupança), para 

transferência da fiança prestada nos autos.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Acolho o pleito do Ministério Público de fls. 

143Assim sendo, tendo em vista que o denunciado não foi localizado no 

endereço constante nos autos, determino sua intimação via edital.Após, 

transcorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 341, inciso I 

e artigo 346, ambos do Código de Processo Penal, determino que o valor 

seja recolhido ao fundo penitenciário.Arquivem-se os presentes autos 

com as devidas cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Vieira Silva, digitei.

Pedra Preta, 28 de janeiro de 2020

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51480 Nr: 1221-47.2015.811.0022

 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: Jucelia Barbosa Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Marques de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando ao patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste no feito requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71300 Nr: 2031-17.2018.811.0022

 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): JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS, 

Euzebina Maria de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69015 Nr: 1088-97.2018.811.0022

 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: MTdG, JPdG, JFdG, JADG, MLDG, JEDG, MdCdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJMdGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:MT/19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 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 sob 

alegação "não existe o número".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56618 Nr: 1387-45.2016.811.0022

 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: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Aparecido Alves - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Gonçalves - 

OAB:OAB/SP, Tatiana Teixeira - OAB:201849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 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: 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49352 Nr: 365-83.2015.811.0022

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Queiroz Braga

 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.º 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: 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64912 Nr: 2611-81.2017.811.0022

 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: EDSON LUIS VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vigolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do inventariante, para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste sobre o despacho ref. 17, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55097 Nr: 804-60.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Souza da Rocha, Sidnei José Gazotto, 

Altiva de Souza Rocha, Janira Rocha de Souza Gazotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(a) patrono(a) doexequente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57711 Nr: 1866-38.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Peres Gonçalves, Edilson Peres 

Gonçalves, Angelo Marcio Batista Correa, Sidineia Ramos Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57690 Nr: 1856-91.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Jose Diniz, Valdevando Batista de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(a) patrono(a) do exequente, para que no prazo de 

05(cinco) dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59216 Nr: 2582-65.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Batista Correa, Edmar Peres 

Gonçalves, Angelo Marcio Batista Correa, Vagna Borges Oliveira Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(a) patrono(a) do do exequente, para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61522 Nr: 1082-27.2017.811.0022

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

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

Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55716 Nr: 997-75.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Lopes dos Santos, Glaciana Garcia 

da Silveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito, intimando a patrona do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50400 Nr: 759-90.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62778 Nr: 1704-09.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60036 Nr: 364-30.2017.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcanjo Felipe Neto, Debora Mirian da Silva Felipe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Antonio de Souza, Delza Francisca 

Barros de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impusiono 

o feito, intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 

41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52242 Nr: 1541-97.2015.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Carvalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeson Batista Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impusiono 

o feito, intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 

71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67200 Nr: 395-16.2018.811.0022

 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): W. Gomes dos Santos & Cia LTDA –ME,, 

Wanderson Gomes dos Santos, Jusciella Modesto Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 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, 

efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 
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cumprimento do mandado. Emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site 

www.tjmt.jus.br. Em caso de não constar o endereço na Planilha de 

Zoneamento, comunico que seja contactado a Central de Mandado desta 

Comarca, para dirimir as dúvidas, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69303 Nr: 1210-13.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Pereira Liceras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - 

OAB:MG/86.925, CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995

 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, 

efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado. Emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site 

www.tjmt.jus.br. Em caso de não constar o endereço na Planilha de 

Zoneamento, comunico que seja contactado a Central de Mandado desta 

Comarca, para dirimir as dúvidas, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67033 Nr: 317-22.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVIDENCE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, 

VALDETE LIMA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165

 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, 

efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado. Emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site 

www.tjmt.jus.br. Em caso de não constar o endereço na Planilha de 

Zoneamento, comunico que seja contactado a Central de Mandado desta 

Comarca, para dirimir as dúvidas, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45747 Nr: 1341-27.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS, LAdS&MLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Caldas Martins Chagas 

- OAB:OAB/MG 56.526, Messias de Oliveira Júnior - OAB:26732/O, 

Ricardo Lopes Godoy - OAB:MG/77167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito novamente, intimando o patrono do exequente para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de penhora e avaliação a ser 

expedido conforme pesquisa no sistema RENAJUD, devendo emitir a guia 

pelo Sistema de Diligências no site www.tjmt.jus.br. Em caso de dúvidas, 

comunico que seja contactado a Central de Mandados desta Comarca, 

encaminhando a guia e o comprovante de pagamento aos autos para 

posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48058 Nr: 2244-62.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Serviço Brasileiro de apoio às 

micro e pequenas empresas - SEBRAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Ferreira Martiniano, Danilo Borges de 

Oliveira, Panelas Rondonópolis Funidção de Metais não Ferrosos e suas 

Ligas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente para que no prazo de 05 

(cinco)dias, manifeste nos autos requrendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50999 Nr: 1010-11.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euzebina Maria de Almeida, Edmar Peres 

Gonçalves, Angelo Marcio Batista Correa, Vagna Borges Oliveira Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54514 Nr: 621-89.2016.811.0022

 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: Jaquinta & Jaquinta LTDA, Robson Jaquinta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliar Comércio Atacadista Ltda EPP, Banco 

Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT/9708-A

 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 requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65070 Nr: 2671-54.2017.811.0022

 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): Posto Marka Comércio de Combustíveis LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 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: 45.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000013-40.2017.8.11.0022. REQUERENTE: JEAN APARECIDO SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 

25413237. DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos 

valores depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação 

imposta na sentença em favor da parte autora, conforme pleiteado em 

petição de ref. 25413237. Após, arquive-se o presente feito com as 

devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-38.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000039-38.2017.8.11.0022. REQUERENTE: ALINE ROSA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 26014075. 

DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos valores 

depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação imposta na 

sentença em favor da parte autora. Intime-se a parte autora para informar 

a conta bancária para a transferência dos valores, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença interposto por JOSE MENDES DOS 

SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados 

nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Em detida análise aos argumentos trazidos pelo banco executado, 

verifico que merece acolhimento, pelos fundamentos em que passo a 

expor. Inicialmente, com relação a alegação de excesso no cálculo por ser 

indevido o acréscimo de 10% de honorários advocatícios, verifica-se que 

inexiste na legislação que disciplina o processo no âmbito dos juizados 

especiais previsão de pagamento de honorários de sucumbência relativos 

à fase de cumprimento de sentença. A controvérsia quanto a execução 

dos honorários, é pacificada pelo Fórum Nacional de Juizados Especiais 

(FONAGE). Vejamos: ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, 

do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). (sic) Ademais, o Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região, já firmou posicionamento no sentido de que não deve incidir 

os honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no 

Juizado Cível: “JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DESCABIMENTO. 1. A lei de regência dos Juizados Especiais definiu, 

taxativamente, as hipóteses de arbitramento de honorários de 

sucumbência: a) na sentença , quando restar demonstrado que o autor 

ajuizou a ação de má-fé; e b) quando o recorrente for vencido no recurso 

que interpôs contra a sentença , desde que o vencedor tenha advogado 

constituído nos autos. 2. Inexiste na legislação que disciplina o processo 

no âmbito dos juizados especiais previsão de pagamento de honorários de 

sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença , o que, em 

virtude da especialidade, afasta a aplicação das previsões do CPC. (TRF-4 

– MS: 50066207620194047000 PR 5006620-76.2019.4.04.7000, Relator: 

GUY VANDERLEY MARCUZZO, Data de Julgamento: 04/07/2019, 

PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)” (sic) Desse modo, com razão à 

parte executada, devendo ser afastada a incidência de honorários em 

10% sobre o valor do débito, posto que a execução foi garantida na sua 

integralidade dentro do prazo para o pagamento do débito. Ante o exposto, 

ACOLHO a impugnação de Id. 23799768, reconhecendo o excesso na 

execução em decorrência da incidência de honorários advocatícios, por 

consequência, HOMOLOGO o cálculo de Id. 18316727, devendo ser 

excluído os honorários em 10% sobre o débito, ou seja, o valor devido é 

de 5.885,50 (cinco mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 

centavos) devidamente atualizado. 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 art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência do pagamento 

do débito. Transitada em julgado, expeça-se o alvará para liberação dos 

valores acima mencionados em favor da parte exequente, quanto aos 

valores remanescentes depositados nos autos, devolva-os à parte 

executada. Após, arquive-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 05/2020-DF

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, 

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Poconé/MT, no uso de 

suas atribuições legais e;

 CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 008/2011/PRES/TP, que 

dispõe sobre os procedimentos pertinentes ao Estágio Curricular 

Remunerado para Estudantes de Nível Médio, Superior e 

Profissionalizantes das diversas áreas do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso;

CONSIDERANDO a decisão nº 155/2020-PRES, proferida no CIA nº 

0701203-88.2020.811.0028, pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que autorizou a abertura de Processo Seletivo de Estagiários de Nível 

Superior para cadastro de reserva no âmbito da Comarca de Poconé;

RESOLVE:

Art. 1º – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para, sob a 

presidência desta Magistrada, compor a Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo de Estagiários Nível Superior na Comarca de Poconé:

 Aroldo Francisco de Paula Júnior, matrícula nº 4948, Auxiliar Judiciário;

Wender Vinícius Evangelista da Silva, matrícula nº 37446, Analista 

Judiciário;

Antônio José Izidro da Silva, matrícula nº 32634, Analista Judiciário;

Hanna Maciel Queiroz, matrícula nº 31266, Assessora de Gabinete I;

Nathalia Gaiva Silva, matrícula nº 35882, Assessora de Gabinete II.

Josiane de Arruda Silva Falcão, matrícula nº 1439, Técnica Judiciária;

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

 P.R. Cumpra-se.
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 Poconé, 29 de janeiro de 2020.

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002024-53.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GERCO ALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLUCE BELMIRO SOARES (REQUERIDO)

MANOEL MESSIAS BELMIRO (REQUERIDO)

JANDIRA MARIA BELMIRO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Justificação Sala: Audiência Dra. Kátia 

Data: 19/02/2020 Hora: 14:30 .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119273 Nr: 787-06.2016.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analia Silva de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes para no prazo legal manifestar juntada de ref. 71

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173638 Nr: 2436-98.2019.811.0028

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEeCFeCaAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Melo Miotto - 

OAB:19512/MT, Daniel Marcelo Alves Casella - OAB:159.077/MG, 

Fernada Carvalho Baungart - OAB:15370/MT

 Proceder a intimação do(a) indiciado(a), na pessoa de seu representante 

legal, para que tome ciência da Juntada de Ref. 55.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739 Nr: 397-32.1999.811.0028

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Passo Certo Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Khalil - OAB:6487/MT

 Certifico para intimar a parte executada o retorno dos autos, bem como, 

manifestar no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10965 Nr: 1726-69.2005.811.0028

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Passo Certo Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Marchezan - 

OAB:6.624, José André Trechaud e Curvo. - OAB:6.605, Omar Khalil 

- OAB:11682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para intimar a parte autora o retorno dos autos, bem como, 

manifestar no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3055 Nr: 844-83.2000.811.0028

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poconé Comercial de Bebidas Beija Flor Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui Carlos de Faria - OAB:6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4493

 Certifico para intimar a parte executada o retorno dos autos, bem como, 

manifestar no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121040 Nr: 1298-04.2016.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURINHOS MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César A. dos 

Santos - OAB:, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT

 Intimar parte requerente e requerida da juntada de ref. 85

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121040 Nr: 1298-04.2016.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURINHOS MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César A. dos 

Santos - OAB:, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT

 Intimar parte requerida para no prazo legal manifestar juntada de ref. 87

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179692 Nr: 4821-19.2019.811.0028

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Conceição de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luis Cesar de Morais, Josiana 

Antonia Proença Amaral de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Gonçalo de Magalhães - 

OAB:12.087-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA DEPÓSITO DA 

DILIGÊNCIA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130511 Nr: 11-69.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Manoel Muniz do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Requerente da Juntada de Informações de Ref:76.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-86.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000086-86.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:SUZANA MARIA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI 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 

Juizado Poconé Data: 11/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 29 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: 1000088-56.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000088-56.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JOELSON ELIAS 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELSON ELIAS DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA 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: 

11/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 29 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: 8016570-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LA PROVENCE VIE DECORACOES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE RONDON PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016570-96.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LA PROVENCE VIE 

DECORACOES EIRELI - EPP REQUERIDO: LUZINETE RONDON PEREIRA 

LEITE VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por LA 

PROVENCE VIE DECORAÇÕES EIRELLI – ME em face da LUZINETE 

RONDON PEREIRA LEITE. Em síntese, sustenta a parte requerente a 

requerida adquiriu produtos no estabelecimento comercial e refutou o 

pagamento em cheques parcelados, com 08 (oito) cheques de valores 

variados. Os cheques foram todos devolvidos pela alínea 11 e 12 

(insuficiência de fundos). Razão pela qual pleiteia o recebimento do valor 

atualizado de R$ 8.347,89. Designada audiência de conciliação para o dia 

02/05/2017, esta resultou infrutífera, conforme o termo de audiência anexo 

no ID 8582972. Porém consta-se juntada no ID 8582979, de outro termo de 

audiência, processo n. 8016529-32.2016.811.008 em que são partes G.G. 

de Jesus – ME e Luclécia Rondon Pereira Leite, audiência de conciliação 

também realizada em 02/05/2017, na qual a Reclamada Luclécia 

reconhece a divida e informa que é a responsável pela dívida nos 

processos n. 8016638-46.2016.811.0028 e 8016570-96.2016.811.0028, 

em que consta como requerida a sua irmã Sra. Luzinete Rondon pereira 

Leite. No referido termo audiência ela se compromete a pagar os débitos 

dos três processos, da seguinte forma: 1) 8016638-46.2016.811.0028 – 

Requerente Ady Boutique LTDA, em 30 parcelas fixas de R$ 600,00, com 

v e n c i m e n t o  d a  p r i m e i r a  p a r a  d i a  1 0 / 0 6 / 2 0 1 7 ;  2 ) 

8016570-96.2016.811.0028 – Requerente La Provence Vie Decorações 

Ltda, em 22 parcelas de R$ 500,000 com vencimento para 10/06/2017; 3) 

8016529-32.2016.811.008 – Requerente G. G. de Jesus – ME em 08 

parcelas de R$ 500,00, também com vencimento para 10/06/017. A parte 

requerente em 27/06/2017, manifesta nos autos – ID 9163602, informando 

que não houve o pagamento da primeira parcela vencida em 10/07/2017 

do acordo firmado. Por essa razão requer a incidência da multa de 30%, 

bem como a penhora on line. Contudo, não há como homologar acordo 

firmado por terceiro estranho aos autos, sem anuência das partes 

interessadas, e em razão dos princípios norteadores do juizado especial, 

foi designada audiência de instrução para esclarecimentos das partes 

envolvidas citando a Sra. Luzinete e Luclécia. Porém a parte requerida e a 

irmã Lucélia, não compareceram ao ato. Estando presente advogado da 

parte requerida, porém sem justificativa da ausência da mesma. Indefiro a 

justificativa apresentada pela Sra. Luclecia Rondon, junto ao ID 19488843, 

pois ultrapassou os prazos previstos em lei de apresentação de 

justificativa, e ainda por não ser parte na presente ação. Nota-se nos 

autos que a requerida compareceu em audiência de conciliação, porém 

não contestou a ação, o que impõe a aplicação da regra processual 

descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 que estabelece que reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos 

da revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode 

ser afastada diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do 

art. 370 do CPC, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. No entanto, diante do 

princípio do livre convencimento do juiz, mesmo se não aplicasse os 

efeitos da revelia, tenho que restou demonstrado que a pretensão posta 

na demanda merece acolhimento. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I do CPC, para: I - CONDENAR a requerida, ao pagamento no valor da 

dívida de R$ 8.347,89 (Oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta 

e nove centavos), acrescido de juros de mora 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC a partir data da citação válida. II – DETERMINAR o 

desentranhamento do termo de acordo constante no ID 8582979, cujas 

partes são estranhas ao processo. III - EFETUAR o cadastro do advogado 

do polo passivo. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 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 a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-97.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA SANTOS LEMES DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC DOS SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENS DA 

POLICIA MILITAR DO EST DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA GUIA MAINARDI OAB - MT0018502A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - JEI Data: 17/07/2019 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-97.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA SANTOS LEMES DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC DOS SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENS DA 

POLICIA MILITAR DO EST DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA GUIA MAINARDI OAB - MT0018502A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001161-97.2019.8.11.0028. REQUERENTE: LUCILA SANTOS LEMES DE 

OLIVEIRA MARTINS REQUERIDO: ASSOC DOS SUBTENENTES E 

SARGENTOS INATIVOS E PENS DA POLICIA MILITAR DO EST DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO SUL Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito e indenizatória c/c pedido de repetição do indébito 

onde a Autora alega a ocorrência de dois descontos indevidos em sua 

conta corrente, mesmo após requerimento de cancelamento junto a 

instituição, por desconhecer a divida. A promovida ao apresentar sua 

defesa dos fatos esposados pela reclamante, contesta-os, pugnando pela 

improcedência total da demanda, haja vista a licitude da cobrança. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. REJEITO o pedido de contumácia realizado em audiência, 

uma vez que não é necessário o comparecimento do patrono da parte 

autora junto a audiência de conciliação, não havendo que se falar em 

contumácia. REJEITO a preliminar quanto a inépcia da inicial por falta de 

causa de pedir, uma vez que a inicial apresentada pela parte autora 

consta os requisitos necessários a sua apreciação. Vencida a preliminar, 

passo a análise de mérito. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado procedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A parte autora alega que desde 2016 tomou 

conhecimento da ocorrência de descontos indevidos em sua conta, 

conforme faz prova nos comprovantes de recebimento de proventos 

anexos. Afirma que no dia 04/10/2016, compareceu a sede da reclamada 

e fez pedido de cancelamento, contudo, os descontos perduraram até o 

dia de hoje. A demandada aduz que nenhum pedido de cancelamento fora 

realizado, bem como não é crível a alegação de desconhecimento dos 

descontos em nome da parte autora, pois a parte autora foi ao encontro 

da reclamada e contratou os serviços prestados. De início atesto a 

ocorrência da prescrição quinquenal quanto as prestações a que se 

pretende o reembolso em dobro, ou seja, com relação as prestações 

vencidas até maio de 2014 não são possível o pleito de indenização. 

Ressalto que a relação travada nestes autos é uma relação de consumo 

regida pelo CDC. Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Ressalto que a apesar da parte autora, mencionar que há legalidade 

nas cobranças, deixou de demonstrar que as mesmas ocorreram até a 

sua suspensão por meio da liminar concedida, demonstrando a cobrança 

somente até o mês de junho de 2017. Nesse interim, verifica-se que o 

pedido de repetição do indébito com fulcro no art. 42 do CDC, realizado 

pela parte reclamante, merece prosperar haja vista que a quantia debitada 

em favor da instituição torna-se pagamento indevido, uma vez que o 

próprio banco ofereceu acordo para liquidação do contrato de 

financiamento realizado. Conforme o histórico de cobranças, se tem que, 

de junho de 2014 a maio de 2015 fora cobrado as parcelas de R$ 61,25, 

totalizando R$ 673,75; em junho de 2015 R$ 96,95; de julho de 2015 a 

outubro de 2015 R$ 112,51, totalizando R$ 450,04; em novembro de 2015 

R$ 115,91; em dezembro de 2015 R$ 145,47; de janeiro de 2016 a agosto 

de 2016 R$ 147,99, totalizando R$ 1.183,92; de setembro de 2016 a 

dezembro de 2016 R$ 150,95, totalizando R$ 603,80; de janeiro de 2017 a 

março de 2017 R$ 155,00, totalizando R$ 465,00; de abril de 2017 a maio 

de 2017 R$ 159,15, totalizando R$ 318,30; e finalmente em junho de 2017 

R$ 162,77. , Ressalto que para que haja a caracterização da repetição do 

indébito deve-se evidentemente ter pago a quantia indevida, assim é o 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, transcrevo: "A só 

remessa de carta de cobrança ao consumidor não preenche o suporte do 

art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; 

diversamente do art. 1.531 do Código Civil, para o qual é suficiente a 

simples demanda, o Código de Defesa do Consumidor apenas autoriza a 

repetição se o consumidor tiver efetivamente pago o indébito". (STJ, REsp. 

nº 539.238/RJ, Relator Min. Ari Pargendler, DJ. 29.03.2004.). Restou claro 

nos autos que a cobrança efetivada fora indevida, bem como o seu 

pagamento, assim condeno a ré a devolver a quantia na forma dobrada, 

ou seja, R$ 4.215,91 (Quatro mil, duzentos e quinze e noventa e um reais), 

cabendo a ré devolver a parte autora, já em dobro, o valor de R$ 8.431,82 

(Oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos) 

devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) a partir 

da citação. Ainda, assiste razão a parte reclamante quando diz sobre a 

existência de dano moral indenizável, mormente porque são sabidas as 

dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir contato e/ou 

esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores, sobretudo onde 

invariavelmente o contato é através de telefone, nunca pessoalmente, 

como é o caso de muitas instituições bancarias, dando sensação de 

impotência ao consumidor, realidade da qual não fugiu o caso concreto. 

Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da 

parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadã e 

consumidora, pois teve de suportar os danos decorrentes de uma 

negativação indevida. Nesse sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência 

pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE TELEFONIA. COBRANÇA DE 

VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS RECLAMAÇÕES. DESCASO 

COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). 

Caso em que, mesmo depois de diversas reclamações através do 

atendimento por call center a companhia ré manteve a cobrança de 

serviços não contratados. Dano moral caracterizado. Valor da 

condenação arbitrado na origem mantido, porque proporcional à extensão 

do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a 

natureza jurídica da indenização. APELO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, 

NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70022831531, j. 30/04/2008); AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO 

SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À INTERNET BR TURBO 300. 

PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS A RECLAMAÇÃO. 

INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CANCELAMENTO DA 

COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE FIXO. DANOS MORAIS 

EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA MODESTA 

FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE DA CONSUMIDORA E 

AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 71000820555, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, comprovado a 

responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que 

o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 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. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, RATIFICO a liminar concedida, REJEITO a preliminar arguida e, no 

mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a devolver a parte autora o valor R$ 

4.215,91 (Quatro mil, duzentos e quinze e noventa e um reais), cabendo a 

ré devolver a parte autora, já em dobro, o valor de R$ 8.431,82 (Oito mil, 

quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos) devidamente 

corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) a partir da citação, 
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bem como a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 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. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-26.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CELESTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000090-26.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JESSICA 

CELESTINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE DA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

Conciliação Juizado Poconé Data: 11/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 

29 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: 1000091-11.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CELESTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000091-11.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JESSICA 

CELESTINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE DA 

SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 11/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 29 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: 1000092-93.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CELESTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000092-93.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JESSICA 

CELESTINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE 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 Juizado Poconé Data: 11/03/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 29 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: 1000093-78.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA PEREIRA DE ARRUDA (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. 1000093-78.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ROSALINA 

PEREIRA DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 11/03/2020 Hora: 13:50 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 29 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: 1000177-50.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL VIRGINIO DA 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:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000177-50.2018.8.11.0028. REQUERENTE: DORIVAL VIRGINIO DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

VISTOS, Intime-se a parte para apresentar contrarrazões no prazo legal. 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade do recurso inominado interposto. Se no 

prazo, RECEBO o recurso inominado nos termos do Enunciado 166 do 

FONAJE. Remetam-se os autos a instância superior, com as homenagens 

de estilo, anotações e baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35025 Nr: 1134-32.2017.811.0019

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ryan Mateus da Silva Pereira e outro rep p/ Irani Vieira 

da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO DA SILVA PEREIRA, Rg: 

351162628, Filiação: Orassilda Mendes da Silva e Sebastião Antonio 

Pereira, convivente, serviços gerais, Telefone 66999814884. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 16.082,67 (Dezesseis mil e oitenta 

e dois reais e sessenta e sete centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 
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pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: Processo de Cumprimento de Sentrença, Obrigação de 

Prestação alimentícia intentada pelo Minist[erio Púiblico em favor de 

R.M.S.P. e A.D.S.P, representados pela mãe Irani Vieira da Silva 

Conceiçãio, em face de Marcio da Silva Pereira, requerendo o recebimento 

e processamento na forma do artigo 528 e segiuontes do CPC, dando à 

causa o valor atualizado em R$ 16.082,67 (dezesseis mil oitenta e dois 

centavos e sessenta er sete centavos).

Despacho/Decisão: Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS intentada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, visando proteger direito indisponível 

dos menores RYAN MATEUS DA SILVA PEREIRA e ALISSON DHÉLRITI DA 

SILVA PEREIRA, representados por IRANI VIEIRA DA SILVA CONCEIÇÃO 

em desfavor de MÁRCIO DA SILVA PEREIRA, todos devidamente 

qualificados nos autos..Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do CPC.Conforme ressai dos autos, a parte 

ora Requerida se encontra em débito das verbas alimentares devidamente 

arbitradas nos autos do processo de Código n° 20397, atinentes aos 

meses de fevereiro/2017 a abril/2017, totalizando o montante de R$ 

1.124,40 (mil cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos).Com efeito, 

CITE-SE o executado no endereço informado nos autos para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito alimentar em atraso, 

no valor de R$ 1.124,40 (mil cento e vinte e quatro reais e quarenta 

centavos), incluindo as parcelas vincendas, comprovando o pagamento 

das parcelas supramencionadas, ou justificando-as, em havendo 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão civil, protesto, além da 

inscrição no cadastro de inadimplentes (art.528, §1° e §3° do Código de 

Processo Civil). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.Às providências.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida Lucia 

Machado de Sousa, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Porto dos Gaúchos, 28 de janeiro de 2020

Karolinne de Campos Costa Coutinho Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 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

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÍCERO FREITAS DE ALEXANDRE, Cpf: 

01467777196, Rg: 22423869, Filiação: Maria Arlete da Silva e Gabriel 

Freitas de Alexandre, data de nascimento: 11/03/1971, brasileiro(a), 

natural de Poço Redondo-SE, casado(a), aposentado, Telefone 

6696949469. 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: Isso posto, julgo procedente a denúncia para o fim de 

CONDENAR o réu CÍCERO FREITAS DE ALEXANDRE nas sanções do art. 

306, §1º, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro-CTB (Lei n. 

9.503/97).Passo a dosar a pena.4. DOSIMETRIA DA PENAA 

individualização da pena em concreto deve atender o critério trifásico, nos 

termos do art. 68 do Código Penal.O delito previsto no art. 306 do Código 

de Trânsito Brasileiro é punido abstratamente com pena de detenção, de 

seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.Ressalto que a 

pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação deve ser aplicada de modo a incutir na mente do réu que a 

imprudência no trânsito é medida que deve por todos ser evitada.Nos 

termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade de 

suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor tem a duração abstrata de dois meses a cinco 

anos. Nos trilhos da melhor jurisprudência, a fixação concreta do tempo 

desta reprimenda deve ser feita com base nos mesmos parâmetros da 

pena privativa de liberdade, ou seja, seguindo o critério trifásico.Cito: “A 

suspensão da carteira de habilitação, prevista ela Lei nº 9.503/97, é pena 

e deve obedecer aos mesmos padrões da reprimenda detentiva” 

(TACRIM/SP, Ap. 1391301-3, 6ª C., rel. Almeida Sampaio, 21.06.2004).Feita 

esta consideração, passo a dosar as penas.I - Circunstâncias JudiciaisEm 

conformidade com o art. 59 do Código Penal, passo a analisar as 

circunstâncias judiciais:•culpabilidade: a conduta do réu é reprovável, mas 

não autoriza aumento de pena por já estar contemplada nas elementares 

típicas;•antecedentes: o réu não registra antecedentes, conforme extrato 

anexo;•motivos do crime: não há nos autos comprovação de motivos que 

ensejam a valoração;•circunstâncias do crime: de igual modo, não autoriza 

o aumento;•conduta social: não há nos autos elementos capazes de 

revelar a conduta do réu no âmbito familiar, no trabalho e na sociedade, 

não merecendo, pois, aumento de pena por tal circunstância 

judicial;•personalidade: igualmente faltam elementos;•consequências: a 

conduta não trouxe maiores consequências;•comportamento da vítima: 

prejudicado.Assim sendo, não havendo circunstancias judiciais 

desfavoráveis, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, 02 

(dois) meses de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor, e 10 (dez) dias-multa.II – 

Circunstâncias agravantes e atenuantes•Agravantes:  não 

há;•Atenuantes: o réu confessou a autoria na esfera extrajudicial, sendo a 

confissão utilizada para fins de fundamentação da presente condenação, 

pelo que deve incidir a atenuante da alínea ‘d’ do inciso III do art. 65 do CP, 

autorizando, em tese, a diminuição; todavia, deve ser lembrado que nesta 

fase da dosimetria não é autorizada a diminuição da pena abaixo do 

mínimo legal, nos termos da súmula nº 231 do STJ.Destarte, e ressaltando 

que nesta fase é vedada a diminuição aquém do mínimo legal, deixo de 

aplicar a atenuante da confissão e, converto a pena-base em provisória 

de 06 (seis) meses de detenção, 02 (dois) meses de suspensão ou de 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor, e 10 (dez) dias-multa.III – Causas de aumento e 

diminuiçãoInexistem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que a 

pena-provisória converte-se em pena definitiva.IV – Pena finalPortanto, 

com fulcro no art. 68, do Código Penal, fica o acusado condenado à pena 

de 06 (seis) meses de detenção, 02 (dois) meses de suspensão ou de 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor, e 10 (dez) dias-multa.Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo, face à situação econômica do réu (art. 

49, § 1º e art. 60, ambos do CP). Deve o valor do dia-multa ser atualizado 

monetariamente a partir da data do fato (STJ-Resp 91.264-SP, DJU de 

02.03.98, p. 128).V -Regime de CumprimentoCom base no art. 33, § 2º, “c”, 

e atendendo-se ainda aos critérios previstos no art. 59, ambos do Código 

Penal, considerando que o réu não é reincidente, estabeleço o REGIME 

ABERTO, desde o início, para a execução da pena privativa de 

liberdade.VI – Substituição e suspensão condicional da 

pena.Considerando que o delito foi praticado sem violência ou grave 

ameaça, a quantidade de pena aplicada e o atendimento dos requisitos 

legais, é cabível a substituição da pena restritiva de liberdade por uma 

pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, e § 2º, do CP. 

Assim, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, sendo que as condições 

serem especificadas pelo Juiz da Execução Penais. Ressalte-se que a 

substituição em tela refere-se à pena privativa de liberdade, pelo que resta 

plenamente aplicável a pena de suspensão ou de proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, cumulada com a 

pena restritiva de direitos imposta.Tendo já havido a substituição acima, 

resta incabível a suspensão condicional da pena, com base no que dispõe 

o art. 77 do Código Penal.VII – Direito de apelar em liberdadeConsiderando 

que o réu é primário e que lhe foi imposto o regime aberto para o 

cumprimento da reprimenda, bem como, que respondeu ao processo solto, 

concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.5. DISPOSIÇÕES FINAISApós 

o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: a)EXPEÇA-SE 

GUIA DE EXECUÇÃO PENAL, ENCAMINHANDO-A À VARA DE EXECUÇÕES 

PENAIS DA RESIDÊNCIA/DOMICÍLIO DO APENADO, na forma estabelecida 

no art. 66, inciso V, alínea “g”, da Lei nº 7.210/84;b)Comunique-se o 

Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da 

CF;c)Comunique-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem 

como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações 
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pertinentes;d)Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, na 

forma do art. 804 do Código Penal.e) Por fim, em relação a FIANÇA, 

proceda na forma do art. 336 do Código de Processo Penal, devendo 

obedecer à ordem legalmente estabelecida, inclusive vincular o 

remanescente do valor na respectiva guia de execução penal, se for o 

caso.Cumpra-se, no que mais for pertinente, o Código de Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida Lucia 

Machado de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 28 de janeiro de 2020

Karolinne de Campos Costa Coutinho Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 7/2020-CPAN

A Doutor a 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,

 CONSIDERANDO a decisão proferida pela Juíza Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. ª Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, no 

expediente CIA n. 0016343-30.2019.811.0000, em 22.01.2020, a qual 

determinou a instauração de procedimento administrativo disciplinar para 

apuração das irregularidades constatadas e cumprimento pelo 

responsáveis do serviço extrajudicial no que diz respeito à inserção de 

dados na Central Eletrônica de Integração e Informações dos atos 

Notariais e Registrais dos Cartórios Extrajudiciais do Estado de Ma to 

Grosso - CEI;

CONSIDERANDO a necessidade de apuração de possível inobservância 

de prescrição legais e normativas (art. 31, inciso I, da Lei Federal n. 

8.935/1994).

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar em desfavor da 

Sr. ª ELIANE RITA CAMARIN PIETROBON, tabeliã titular do Cartório 

Extrajudicial do município de Confresa/MT, bem como em desfavor do Sr. 

VIANEI BALTASAR PERIUS, tabelião titular do Cartório do 1ª Ofício da 

Comarca de Porto Alegre do Norte, com fundamento no artigo 31, inciso I, 

da Lei Federal n. 8.935/1994 c/c artigo 22, incisos I e II, e artigo 23, da Lei 

Estadual n. 6.940/1997 c/c artigo 178 da Lei Complementar Estadual n. 

04/1990, para apuração dos fatos constantes na decisão proferida pela 

Juíza Auxiliar da Corregedoria, Dr. ª Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, no 

expediente CIA n. 0016343-30.2019.811.0000.

Art. 2º - Determinar o registro, autuação e juntada de todos os elamentos 

mencionados nesta Portaria, os quais serão partes integrante do presente 

Processo Administrativo Disciplinar, uma vez que delimitam os fatos a 

serem apurados.

Art. 3º - Determino a citação da tabeliã interina do Cartório do 2º fício da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, Eliane Rita Camarin Pietrobon, bem 

como do tabeli ão do Cartório do 1º Ofício desta Comarca de Porto Alegre 

do Norte, Sr. Vianei Baltasar Perius, entregando-lhe s uma via desta 

Portaria e documentos que integram o presente Processo Administrativo 

Disciplinar, para, querendo, apresentar resposta no prazo de 02 (dois) 

dias, inclusive indicando e produzindo as provas de seus interesse s.

Art. 4º - Decorrido o prazo, com ou sem resposta, venham os autos 

conclusos para posterior deliberação.

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

Porto Alegre do Norte/MT, 29 de janeiro de 2020

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000112-88.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID VIDA RESPLANDE OAB - TO9193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. S. V. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000112-88.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): N. D. V. RÉU: CARLOS MAGNO SILVA VIEIRA Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido liminar, o dever 

de prestar alimentos nas relações familiares está previsto no artigo 1.694, 

caput, do Código Civil. Outrossim, é cediço que os alimentos devem ser 

fixados dentro do binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade 

de quem os deve prestar, ou nos termos da lei “na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 

1.694, §1º, do CC). No caso em apreço, extrai-se que a presente 

revisional se originou em virtude da sentença homologatória prolatada nos 

autos de código 54275, que tramitou na 1ª vara desta Comarca, tendo 

ocorrido o trânsito em julgado em 11.06.2019, cujo valor dos alimentos foi 

acordado no montante de 30% do salário mínimo nacional. Contudo, pleiteia 

o alimentado, ora autor, a revisão desse percentual sob alegação de que 

as condições financeiras do requerido melhoraram substancialmente. Pois 

bem. Em que pese às alegações da parte requerente, tais fatos, por si só, 

não são suficientes, para, em sede de cognição sumária, embasarem o 

deferimento da liminar a fim de majorar o valor dos alimentos, na medida 

em que, para que o encargo alimentar seja revisado, deve haver prova 

segura da efetiva modificação da renda de quem paga e/ou a necessidade 

de quem os recebe, o que, a priori, não restou demonstrado no feito, o que 

poderá ser comprovado durante a instrução processual. De igual modo, 

indefiro a tutela de urgência pretendida para compelir o requerido a efetuar 

o pagamento das diferenças relativas aos valores pagos a menor, eis que 

inexiste comprovação, ainda que indiciária, de que os pagamentos foram 

prestados irregularmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 

Diante do que dispõe o art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 04 de março de 2020, às 17h00min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso). Intime-se a parte autora por intermédio de seu patrono. O 

polo 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. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000015-88.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA (REQUERIDO)

HELIO BRUNETTA (REQUERIDO)

ELOIR BRUNETTA (REQUERIDO)

EURICO BRUNETTA (REQUERIDO)

EDIO BRUNETTA (REQUERIDO)

ELOI BRUNETTA (REQUERIDO)

REGINA APARECIDA KURTA (REQUERIDO)

VERA LUCIA BECKER BRUNETTA (REQUERIDO)

MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA (REQUERIDO)

PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000015-88.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A 

REQUERIDO: HELIO BRUNETTA, VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA, 

VERA LUCIA BECKER BRUNETTA, REGINA APARECIDA KURTA, PATRICIA 
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SANGLARD FELIPE BRUNETTA, MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA, 

EURICO BRUNETTA, ELOIR BRUNETTA, ELOI BRUNETTA, EDIO BRUNETTA 

Intime-se a parte autora para recolhimento da diligência necessária ao 

cumprimento do ato. Com a comprovação do pagamento, cumpra-se 

conforme deprecado. Aguarde-se pelo prazo previsto na CNGC, nada 

sendo providenciado, devolva-se com os cumprimentos e as baixas 

necessárias. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000043-27.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000043-27.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: VILMAR GONCALVES 

DE OLIVEIRA Vistos. Tendo em vista a não localização do executado, 

consoante juntada retro, intime-se o exequente, por intermédio dos 

advogados constituídos, para darem prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Com a juntada, tornem-me os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 6240 Nr: 495-11.2005.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onesmo Venâncio da Luz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para informar os dados 

bancários necessários para a expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 17372 Nr: 1216-84.2010.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jota da Silva Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para informar os dados 

bancários da parte para expedição de alvará.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-31.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000077-31.2020.8.11.0059. REQUERENTE: EMERSON ALVES E SILVA 

REQUERIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

Recebo a inicial e designo audiência de conciliação para o dia 30 de março 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-38.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA VIEIRA SILVA KUHN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHABLO TAINA LOPES DE SOUZA OAB - MT26946/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLOZI COACHING TREINAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000083-38.2020.8.11.0059. AUTOR: MARTA VIEIRA SILVA KUHN 

REQUERIDO: POLOZI COACHING TREINAMENTOS LTDA - ME Recebo a 

inicial e designo audiência de conciliação para o dia 30 de março de 2020, 

às 13h30 (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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000080-83.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENI PAULA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000080-83.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: VALDENI PAULA SILVA REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE 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. Porto 

Alegre do Norte-MT, 24 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000088-60.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RIBEIRO MARTINS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (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 DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000088-60.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): CICERO RIBEIRO MARTINS REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 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, sábado, 24 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000035-79.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000035-79.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando que não há nos autos informação do endereço 

da parte executada, somado ao fato de que em consulta no PJE não obtive 

êxito em localizar o processo n. 1000751-77.2018.8.11.0059, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, informar nos autos o endereço da executada, 

a fim de possibilitar a expedição e cumprimento do mandado de intimação. 

Porto Alegre do Norte, 29 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000943-73.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. L. B. X. (REQUERENTE)

M. S. T. B. X. (REQUERENTE)

F. L. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. C. P. (REQUERIDO)

L. T. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - 991.735.651-72 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000943-73.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: G. G. L. B. X., FABIANA LIMA GUNTHER, M. S. T. B. X. 

REQUERIDO: LEIDIOMAR TAVARES DA SILVA, RICHARD GOMES DE 

CASTRO PEREIRA PROCURADOR: DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO 

Trata-se de ação de Homologação de Acordo de Destituição de 

Paternidade c/c Reconhecimento de Paternidade proposta por M.S.T.B.X e 

G.G.L.B.X, neste ato representadas por FABIANA LIMA GUNTHER, em 

desfavor de RICHARD GOMES DE CASTRO PEREIRA (pai biológico) e 

LEIDIOMAR TAVARES DA SILVA (pai registral), todos devidamente 

qualificados nos autos. Consta na inicial que a infante foi registrada em 

nome de Leidiomar Tavares da Silva, contudo, com a realização do exame 

de DNA, restou clara a paternidade biológica do requerido Richard Gomes 

de Castro Pereira. Diante disso, as partes concordaram quanto à 

destituição de paternidade de Leidiomar e reconhecimento de paternidade 

de Richard. Juntaram documentos (fls.07/27). Recebida a inicial, este juízo 

concedeu os benefícios da gratuidade e abriu vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação (ID 21903026). Por sua vez, o Parquet pugnou 

pela procedência do pedido inicial, homologando-se o acordo entabulado 

entre as partes (ID 22659815). É o relatório. Decido. No caso em tela, 

verifico que os interessados se submeteram ao exame de DNA (fls.19/23) 

que apontou a paternidade biológica da infante como sendo do requerido 

Richard Gomes de Castro Pereira, como se vê: “(...) CONCLUSÕES: É 

possível verificar nos 23 (Vinte e Três) diferentes loci analisados que o 

Suposto Pai (SP) Richard Gomes de Castro Pereira possui 22 (Vinte e 

Dois) loci com alelos coincidentes ao da fila (F) Maria Sofia Tavares Brito 

Xavier. O locus D10S1248, não coincidente, apresenta característica de 

mutação pontual, não sendo determinante para a exclusão do vínculo 

genético. Portanto, nos 23 (Vinte e Três) loci investigados a Fila (F) Maria 

Sofia Tavares Brito Xavier não pode ser afastada do vínculo genético com 

o Suposto Pai (SP) Richard Gomes de Castro Pereira. O índice Cumulativo 

de Paternidade é de 1.512.631.899. A probabilidade de paternidade é 

99,99999993% (probabilidade a priori: 50%) - As conclusões acima 

dependem da perfeita identificação das pessoas testadas e da origem 

correta das amostras recebidas e analisadas”. É cediço, tanto na doutrina 

jurídica quanto na ciência, que o exame de DNA constitui, atualmente, o 

meio mais eficaz na confirmação da paternidade, atingindo a quase 

absoluta certeza. Ora, para a declaração da paternidade, requer-se a 

produção de prova convincente e inequívoca, o que impõe uma atilada 

atenção na apuração dos fatos e na análise do conjunto probatório colhido 

nos autos. Dessa forma, no caso, em razão da realização do exame de 

DNA, com o resultado de que o requerido RICHARD é o pai da requerente, 

mostra-se imperiosa a homologação do acordo. Insta acrescentar que o 

requerido Leidiomar, não se opôs quanto à retificação do registro de 

nascimento da requerente. Ante o exposto e, em consonância com o 

parecer ministerial homologo por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes e, em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, 

"b", do CPC, para: a) - DECLARAR que Richard Gomes de Castro Pereira é 

pai biológico de Maria Sofia Tavares Brito Xavier, que passará a se 

chamar Maria Sofia Castro Brito Xavier. b) - DETERMINAR a exclusão da 

paternidade de LEIDIOMAR TAVARES DA SILVA e dos avós paternos. c) - 

DETERMINAR a retificação no registro de nascimento da criança para 

constar como pai, Richard Gomes de Castro Pereira e como avós paternos 

Walter Antonio Alves Pereira e Rosangela Gomes de Castro. Expeça-se o 

respectivo mandado de retificação ao Cartório de Registro Civil 

competente a fim de que seja alterado a filiação, avós paternos e nome da 

requerente. Com base no princípio da causalidade, condeno a parte 

requerida 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). Esses valores só poderão ser cobrados se houver 

comprovação da modificação no estado econômico do vencido no prazo 

de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Ciência ao MPE. Após, o trânsito em 

julgado, arquive-se o presente feito mediante as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Porto Alegre do Norte/MT, 15 

de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001909-36.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO TOME ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
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CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DE MELO MARTINI OAB - RN14122 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

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, considerando que já foi 

apresentada contestação pela parte requerida, 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, 29 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002177-90.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

MARIA FRANCISCA RIBEIRO BORGES OAB - 015.433.111-21 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002177-90.2019.8.11.0059 

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 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, juntada aos autos no ID 

28583011, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 29 de 

janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002262-76.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CARDOSO DA SILVA (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 DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002262-76.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): LEIDIANE CARDOSO DA SILVA REU: 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. Porto Alegre do Norte-MT, 22 de janeiro de 2020. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002555-46.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

O. N. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GEANE MELO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002555-46.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: O. N. R. REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos termos preconizados no artigo 99 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 perpetrados se mostrem plausíveis, para a concessão 

de benefício previdenciário em tela, é impositiva a produção de prova 

pericial, não somente a médica, como também o estudo psicossocial para 

fins de aferição da hipossuficiência financeira. Desse modo, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 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 ré apresentar, desde logo, 

quesitos e indicar assistente técnico. Após, a Secretaria deste Juízo 

deverá intimar a parte requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de eventuais quesitos para formulação da perícia 

médica, bem como para que posse indicar assistente técnico. Assim, 

nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em data e horários oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de 

Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos honorários periciais, nos moldes 

da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça 

Federal, fixo-os em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a 

elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra 

peculiaridades que tornam imensamente não atraente a aceitação do 

múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a 

escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que 

apenas com a promessa de elevação nos honorários tem-se logrado 

nomeação de médicos. 2 – Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. 3 - Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 4 

– Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos 

apresentados pelas partes; Após, determino que se expeça ofício à 

Equipe Multidisciplinar do Juízo para que, em 30 (trinta) dias a contar da 

intimação, realize estudo psicossocial junto à residência da parte autora, 

constando-se como objeto do estudo a análise quanto à hipossuficiência 

financeira alegada, bem como deverão ser respondidos os quesitos 

eventualmente apresentados pelas partes. Elaborados os laudos e 

encartados aos autos, intimem-se as partes para manifestação em 05 

(cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 22 de janeiro de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000146-63.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME PINTO ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000146-63.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: ADELAIDE RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: JAIME PINTO 

ARAUJO 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 comprovar a real impossibilidade de 

arcar com as custas do processo, devendo ser juntada aos autos 

declaração de imposto de renda, CTPS assinada ou outro documento que 

comprove a hipossuficiência financeira da requerente, sob pena de 

extinção. Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 29 de janeiro 

de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 53876 Nr: 3283-80.2014.811.0059
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Lemes Toledo, Imair Santos Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Braz Tavares Dias, Carla Cecilia Seixas 

Lopes Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 - 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588-O/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca dos pedidos realizados pelos executados às folhas 

166/167.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo “in albis”, tornem os autos 

conclusos.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001095-58.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FERREIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES FONSECA BRITO OAB - GO22652 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA APARECIDA FERREIRA (REU)

Outros Interessados:

RÉUS E INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DECONHECIDOS 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Shirlene Ferreira Alves, por Vilmar Alves Ferreira do Sacramentos 

(falecido) (CONFINANTES)

Pedro Alves dos Santos (CONFINANTES)

Mauro Tizzo (CONFINANTES)

Lucimar Vilela de Assis (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE RUA 

16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE 

DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JANAÍNA CRIST INA DE ALMEIDA PROCESSO n. 

1001095-58.2018.8.11.0059 Valor da causa: R$ 12.341,56 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Provas, 

Depoimento, Intimação / Notificação]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: 

Nome: HELIO FERREIRA MARTINS Endereço: SITIO SANTA CLARA, SN, 

GLEBA ARAGUARI, ZONA RURAL, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - 

CEP: 78655-000 POLO PASSIVO: Nome: TEREZINHA APARECIDA 

FERREIRA Endereço: RUA PALACETE DAS ÁGUIAS, 600, - DE 421/422 A 

649/650, VILA ALEXANDRIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04635-022 

CITANDO: Nome: RÉUS E INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS E INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, dos termos da presente ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: Os requerentes propuseram ação de usucapião em face da 

requerida, visando a declaração de domínio de um lote de terras rurais, 

com área de 123,4156ha, denominado Sítio Santa Clara, situado na Zona 

Rural do município de Porto Alegre do Norte - MT. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Imóvel rural inscrito na matrícula n. 4599 e 4600 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte-MT, individuado 

da seguinte forma (perímetro): Inicia-se a descrição do perímetro no 

A5K-M-6020, de Coordenadas Geográficas LATITUDE 10º54'28,482" Sul e 

LONGITUDE 51º59'10,302" Oeste, e coordenadas Plano Retangulares UTM 

N=8.794.027,276m e E=392.225,979m situado na divisa da Gleba Araguari, 

de propriedade de Lucimar Vilela de Assis, matrícula n° 3.185 do CRI de 

Porto Alegre do Norte, código INCRA n° 901.261.002.020-9 e certificação 

pelo INCRA nº 131310000131-50, e na divisa da Fazenda Boa Sorte, 

posse de Pedro Alves dos Santos, CPF/MF nº 612.623.741-20, na 

Fazenda Araguari Gleba 6, matrícula n° 4.603, do CRI de Porto Alegre do 

Norte – MT, e certificada junto ao INCRA sob n° 131311000141-59; deste, 

segue confrontando com Fazenda Boa Sorte, com o azimute de 

173º01'40" e 1.053,98m, até o vértice A5K-M-0726, de coordenadas 

N=8.792.981,094m e E=392.353,920m, situado na divisa da Fazenda 

Mucuraí, posse de Vilmar Alves Ferreira do Sacramentos, CPF/MF nº 

071.336.691-53, na Fazenda Araguari Gleba 2, matrícula n° 4.599, do CRI 

de Porto Alegre do Norte – MT, e certificada junto ao INCRA sob n° 

131311000141-59; deste, segue confrontando com Fazenda Mucuraí, com 

os seguintes azimutes e distâncias: 266º12'26" e 534,77m, até o vértice 

A5K-M-0727, de coordenadas N=8.792.945,720m e E=391.820,320m; 

298º29'26" e 932,36m, até o vértice A5K-M-0728, de coordenadas 

N=8.793.390,470m e E=391.000,870m; 351º42'24" e 598,63m, até o vértice 

A5K-M-0729, de coordenadas N=8.793.982,835m e E=390.914,524m, 

situado na divisa da Fazenda Araguari Gleba 1, de propriedade de Mauro 

Tizzo, matrícula n° 4.598 do CRI de Porto Alegre do Norte e certificação 

pelo INCRA nº 131311000141-59; deste, segue confrontando com a 

Fazenda Araguari Gleba 1, com o azimute de 353º17'41" e distância de 

44,47m, até o vértice A5K-M-0769, de coordenadas N=8.794.026,998m e 

E=390.909,332m, situado na divisa da Gleba Araguari, de propriedade de 

Lucimar Vilela de Assis, matrícula n° 3.185 do CRI de Porto Alegre do 

Norte, código INCRA n° 901.261.002.020-9 e certificação pelo INCRA nº 

131310000131-50; deste, segue confrontando com a Gleba Araguari, com 

o azimute de 89º59'16" e distância de 1.316,65m, até o vértice 

A5K-M6020, vértice inicial da descrição do perímetro. Todas as 

coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 

Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, 

referenciadas ao Meridiano Central nº 51 WGr, tendo como datum o 

SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 

calculados no plano de projeção UTM. DECISÃO: Processo: 

1001095-58.2018.8.11.0059. AUTOR(A): HELIO FERREIRA MARTINS REU: 

TEREZINHA APARECIDA FERREIRA Ponderando a alegação de pobreza 

nos autos, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, ressaltando a 

possibilidade de revogação. Citem-se o requerido e todos os confinantes 

na forma do art. 246, § 3º do CPC, para apresentarem a defesa que 

quiserem, se lhes aprouver, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335), 

e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, dos réus e interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, artigos 246, §3º, e 257, III). 

Intimem-se, pela via postal, com aviso de recebimento (AR), a União, o 

Estado e o Município para manifestarem eventual interesse na causa, 

encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram. Após, vistas ao Ministério Público, nos termos do art. 279 do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 22 de janeiro de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

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

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALEXSANDRO CARVALHO, 

digitei. PORTO ALEGRE DO NORTE, 29 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. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002548-54.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO PEREIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MARIO DE JESUS ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002548-54.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: JOSE DO CARMO PEREIRA ALMEIDA REQUERIDO: CARLOS 

MARIO DE JESUS ALMEIDA Defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Levando em conta os documentos apresentados na inicial, especialmente 

o atestado médico de fl. 15, o qual atesta que o interditando apresenta 

quadro clínico compatível com CID F78 (outro retardo mental – 

comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou 

tratamento), necessitando de cuidados de terceiros para exercer suas 

atividades laborais, DEFIRO a curatela provisória do requerido ao 

requerente, seu genitor. Outrossim, nos termos do art. 751 do CPC, 

determino a citação do interditando e intimação das partes para 

comparecerem na audiência de oitiva e entrevista pessoal, que designo 

para o dia 07 de fevereiro de 2020, às 13h30min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso). Consigne-se no mandado que o interditando poderá 

impugnar o pedido, no prazo de 15(quinze) dias, contado da entrevista, 

podendo também constituir advogado (art. 752, CPC). Expeça-se o termo 

de compromisso. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. 

Porto Alegre do Norte-MT, 28 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001085-77.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CID EDUARDO FERRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT9266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEdro José de Santana (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ALDAIR CARVALHO OAB - MT15122/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001085-77.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): CID EDUARDO FERRO REU: PEDRO JOSÉ DE SANTANA 

Vistos. Defiro o pedido formulado pela parte autora, especialmente porque 

os fatos narrados (novo fechamento da passagem) se afiguram idênticos 

à causa de pedir apresentada na exordial da demanda. Assim, até como 

forma de efetividade a ser almejada pela tutela jurisdicional adequada, 

determino a expedição de novo mandado de reintegração, para que o 

demandado viabilize a passagem do autor pela estrada de acesso à sua 

propriedade, descrita na inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

removendo todas as correntes, cadeados de porteiras e/ou cercas, 

colchetes ou, ainda, quaisquer objetos que impeçam a passagem. Fixo 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de 

descumprimento da ordem de reintegração, nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Expeça-se o necessário, 

com urgência. Ainda, levando-se em conta o exaurimento da fase 

postulatória, com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 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. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Com relação aos argumentos jurídicos trazidos 

pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, que, 

presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e 

cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado. 

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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 28 de janeiro de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000918-94.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

OCINELIA SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENUELITA BISPO DOS SANTOS OAB - GO37162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO NUNES CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000918-94.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: OCINELIA SANTANA DA SILVA EXECUTADO: RONALDO 

NUNES CARDOSO Trata-se de ação de execução de alimentos pelo rito da 

penhora proposta por EDUARDA SANTANA CARDOSO, representada por 

sua genitora OCINELIA SANTANA DA SILVA em face de RONALDO 

NUNES CARDOSO, já qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi 

determinada a citação do executado, a qual foi devidamente cumprida em 

30.07.2019 (ID 22231740). Em seguida, o executado compareceu em 

cartório e apresentou comprovante de pagamento referente aos meses de 

julho, agosto e setembro de 2018, sendo advertido de que deveria 

comprovar o pagamento das demais parcelas até a data atual (ID 

22340972). Por conseguinte, a exequente foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que entendesse por direito, tendo 

pugnado pelo deferimento da prisão civil do executado (ID 22464667). Com 

a vista dos autos, o Ministério Público requereu a intimação da exequente 

para que esclarecesse qual o rito da demanda, tendo em vista que 

requereu o seguimento de ritos diversos na mesma ação, além de juntar 

aos autos a decisão que fixou alimentos provisórios (ID 23288001). Ato 

seguinte, a exequente requereu o prosseguimento do feito pelo rito da 

penhora (ID 24833955). Por intermédio da derradeira petição, em virtude 

do não pagamento do débito alimentar, a exequente formulou pedidos de 

bloqueios de valores (BACENJUD) e/ou bens em nome do executado 

(INFOJUD e RENAJUD), sua inscrição de seu nome no rol dos maus 

pagadores e, por fim, frustradas as tentativas anteriores, a intimação do 

executado para que indique bens passiveis de penhora. É o relatório. 

DECIDO. Sabe-se que o INFOJUD é sistema eletrônico judicial de acesso 

restrito, utilizado apenas pelos magistrados, e servidores por eles 

autorizados, que tem por objetivo atender às solicitações feitas pelo Poder 

Judiciário à Receita Federal. Urge consignar que o tema o Superior 

Tribunal de Justiça, via do REsp nº 1.112.943/MA, submetido ao rito dos 

recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que após a edição da 
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Lei nº 11.382/06, não mais se exige a comprovação do esgotamento das 

vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do 

sistema BACENJUD. Fundado nesta percepção o Min. Mauro Campbell 

Marques considera aplicável o mesmo entendimento ao RENAJUD e ao 

INFOJUD. Confira-se excerto da decisão monocrática no AREsp Nº 

763873 e REsp nº 1522678: “(...) Neste contexto, acredito que o mesmo 

entendimento adotado para o Bacenjud, deve ser aplicado ao Renajud e ao 

Infojud, porquanto, meios colocados a disposição dos credores para 

simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados.(....)”. Por oportuno vale destacar o novel Diploma Processual 

Civil, trouxe expresso em seu artigo 6º, o princípio da cooperação, ao 

preconizar que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, ou seja, o processo é o produto da atividade cooperativa 

triangular (entre o juiz e as partes). Importante ressaltar que a consulta 

aos meios eletrônicos (BACENJUD e INFOJUD) não induz violação ao 

direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, uma vez que tais sistemas 

são de acesso restrito, utilizados para simples exame e apenas por 

magistrados e servidores por eles autorizados. Assim, DEFIRO o pedido 

da exequente, a fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da 

parte executada, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD, até o 

valor da execução, devendo os autos permanecerem no Gabinete do Juiz 

até que seja processada a ordem perante as instituições financeiras por 

meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento 

n. 04/2007 – CGJ. Ao mesmo tempo, defiro a pesquisa junto ao INFOJUD, 

para que seja anexado aos autos declaração sobre operações imobiliárias 

(DOI) e as últimas duas declarações de imposto de renda do executado. 

Com a juntada dos referidos documentos, processe-se o presente feito 

em segredo de justiça e intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

dias, manifestar e requerer o que for de direito. Determino, ainda, nos 

termos do artigo 528, §1º do NCPC o protesto da decisão judicial que fixou 

os alimentos, com a consequente negativação do executado até que se 

proceda o integral pagamento do débito. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, 28 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000066-02.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE COSTA GASPAR (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: 1000066-02.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: JOSUE COSTA GASPAR REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação para restabelecimento 

de auxílio doença e conversão em aposentadoria por invalidez, ajuizada 

por JOSUÉ COSTA GASPAR em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. O requerente aduziu estar acometido por patologias, a 

saber, tendiopatia do supraespinhal e do infraespinhal, bursite no ombro 

direito e alterações degenerativas, que o impedem de exercer atividade 

laboral. Asseverou que, a despeito de respaldado por laudo médico, a 

autarquia requerida teria indeferido o pedido de prorrogação do benefício 

de auxílio-doença, sob o argumento de que não teria sido constatada 

incapacidade para o trabalho. Diante de tais asserções, postulou pela 

concessão de tutela de urgência, a fim de que a autarquia requerida 

promova a implantação do benefício desde logo. Com a inicial juntou 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária à requerente, 

nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Determino à Secretaria Judicial que promova o devido cadastro e posterior 

vinculação da autarquia previdenciária. 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 

autora. De outro norte, analisando minuciosamente os documentos 

acostados pela parte autora verifica-se que o requerente sofre de bursite 

no ombro direito, alterações degenerativas e tendiopatia, e, consoante 

diversos laudos e relatórios médicos jungidos aos autos, a limitação da 

capacidade funcional continua limitada, o que impossibilita seu retorno às 

atividades funcionais. Ocorre que o INSS, na via administrativa, vinha 

concedendo o benefício pleiteado, tendo, contudo, cessado a benesse em 

outubro de 2019. Diante dos documentos acostados, verifica-se que, 

desde que foi acometida pelas patologias supra, a parte autora 

encontra-se incapacitada para exercer suas atividades laborativas. 

Impende salientar que, em que pese o benefício ter sido cessado, 

conforme relatórios médicos, a incapacidade laborativa persiste, 

impossibilitando o requerente de realizar suas atividades por período 

indeterminado. Assim, verifica-se 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, PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, ao 

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 

previdenciário objeto deste processo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício ao APSADJ, devidamente 

instruído pela integralidade dos documentos que o referido setor de 

implantação reputa necessários. O descumprimento injustificado desta 

ordem implicará em execução de multa a ser oportunamente arbitrada, 

além de 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. Lado outro, determino que seja procedida a 

citação e intimação do demandado, mediante remessa dos autos, para, 

querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se produção de 

prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo quesitos e indicar 

assistente técnico. Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte 

requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de eventuais quesitos para formulação da perícia médica, bem como para 

que posse indicar assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, o Doutor 

Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data 

e horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. 

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários 

além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 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-se o necessário. Porto Alegre do 

Norte/MT, 28 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

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)
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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 - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 

1000071-04.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 17.663,00 ESPÉCIE: [Rural 

(Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

CLARICE DA SILVA OLIVEIRA Endereço: SITIO ARIZONA, SN, 

COMUNIDADE SETE GALHO, ZONA RURAL, PORTO ESPERIDIÃO - MT - 

CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido INTIMANDO(A): Dr. SILVIO 

GOMES CAMOS, Advogado da parte autora. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento 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: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 03/04/2020 

Hora: 16:15, no edifício do Foro desta Comarca de Porto Esperidião, no 

endereço acima descrito. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (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, 29 

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-496 GUARDA

Processo Número: 1000597-05.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. D. A. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. D. P. E. (LITISCONSORTES)

 

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 - 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 . 

1000597-05.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 5.191,60 ESPÉCIE: 

[Alimentos, Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: NATALIA 

MARIANO DE LIMA Endereço: Sítio São Cristóvão, s/n, Estrada Vicinal, 

sentido Mirassol D'Oeste-MT, Zona Rural, GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 

78293-000 POLO PASSIVO: Nome: RODRIGO APARECIDO DAMIÃO DE 

ASSUNÇÃO PEIXOTO Endereço: Sítio Assunção, Comunidade do 

Gamelão), s/n, Comunidade do Morro do Gamelão, Zona Rural, 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: 

13:30, no edifício do foro desta Comarca de Porto Esperidião, no endereço 

acima descrito. 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, 29 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000643-91.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIR DIAS TRINDADE (AUTOR(A))
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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 em Decisão proferida em Id. 

27362378, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de 

colacionar aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000594-50.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. D. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. D. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 . 

1000594-50.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]

->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: RODRIGO APARECIDO DAMIAO 

DE ASSUNCAO PEIXOTO Endereço: Sitio Assunção, Comunidade Morro do 

Gamelão, Zona Rural, GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO 

PASSIVO: Nome: Natalia Mariano de Lima Endereço: Rua Eloi Custodio, 

2192, Centro, GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, NA QUALIDADE DE 

ADVOGADA 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: 13:30 Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 13/01/2020 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 29 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000016-53.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALI AGUILAR DE SOUZA (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, em decisão proferida em Id. 28180925, impulsiono o feito com a 

finalidade de intimar a parte autora, através de seu Advogado constituído, 

para emendar a inicial a fim de colacionar aos autos os comprovantes de 

hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000125-67.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. R. D. S. (REQUERENTE)

S. O. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000125-67.2020.8.11.0098. 

REQUERENTE: SEBASTIAO OLIVEIRA LUCAS, ARTEOLINA GONCALVES 

RAMOS DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Acordo Extrajudicial proposto 

por Sebastião Oliveira Lucas e Arteolina Gonçalves Ramos Lucas, ambos 

qualificados nos autos, visando a dissolução do matrimônio. 2. Aduziu, em 

apertada síntese, que as partes interessadas contraíram patrimônio em 

10/05/2010, pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens. Depreende-se dos 

autos que os requerentes possuem 05 (cinco) filhos, todos maiores e 

capazes, sendo dispensável a intervenção ministerial. 3. Em ID. 28435453, 

os requerentes acordaram em dividir a posse da propriedade rural, da 

seguinte forma: I- A Sra. Arteolina, ficará com a parte do fundo da 

propriedade, partindo da estrada principal que passa por dentro da área 

de terras do referido imóvel, até o rio, local esse onde situa-se a casa do 

imóvel e que corresponde a uma área de aproximadamente 4,8400 

hectares, se comprometendo a cercar a parte da frente, tendo como 

marco o esteio da porteira até a cerca do Sr. Ivair. II- Por sua vez, o Sr. 

Sebastião ficará com a parte da frente da propriedade, partindo da 

estrada principal até o esteio da porteira do Sítio ORF, correspondendo a 

aproximadamente 19,9621 hectares. 4. Cabe salientar que a requerente 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja: ARTEOLINA GONÇALVES 

RAMOS. 5. Requereu a procedência da demanda para o fim de que fosse 

homologado o presente acordo mediante sentença. 6. É o relatório. 7. 

Fundamento e decido. 8. 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. 9. 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. 

10. Verifico que as cláusulas do acordo extrajudicial referendado pelo 

patrono dos transatores encontram-se regulares e preenche os requisitos 

legais. Os acordantes ajustaram sobre a partilha do bem imóvel. 11. 

Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo extrajudicial não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 
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nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. 12. É cediço que o acordo 

celebrado referendado pelo patrono das partes é título executivo 

extrajudicial nos termos do art. 784, IV, CPC, todavia tornar-se-á título 

executivo judicial após o trânsito em julgado da presente sentença 

homologatória. 13. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo de ID n. 

28435453, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, sob o artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, para o fim de DECRETAR o divórcio de Sebastião Oliveira 

Lucas e Arteolina Gonçalves Ramos Lucas. 14. Consigno, ainda, que em 

caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos 

meios jurídicos adequados para eventual execução. 15. Condeno as 

partes ao pagamento de custas processuais, porém suspendo nos termos 

do art. 98 § 3°, do Código de Processo Civil. 16. Com o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para registro no cartório competente (art. 32, da Lei 

6.515/77), ressaltando-se que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja ARTEOLINA GONÇALVES RAMOS. 17. Oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil competente, no sentido de providenciar a 

necessária averbação na Certidão de Casamento. 18. Após, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. 19. Publique-se. 20. 

Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 21. Intime-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião-MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000125-67.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. R. D. S. (REQUERENTE)

S. O. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000125-67.2020.8.11.0098. 

REQUERENTE: SEBASTIAO OLIVEIRA LUCAS, ARTEOLINA GONCALVES 

RAMOS DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Acordo Extrajudicial proposto 

por Sebastião Oliveira Lucas e Arteolina Gonçalves Ramos Lucas, ambos 

qualificados nos autos, visando a dissolução do matrimônio. 2. Aduziu, em 

apertada síntese, que as partes interessadas contraíram patrimônio em 

10/05/2010, pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens. Depreende-se dos 

autos que os requerentes possuem 05 (cinco) filhos, todos maiores e 

capazes, sendo dispensável a intervenção ministerial. 3. Em ID. 28435453, 

os requerentes acordaram em dividir a posse da propriedade rural, da 

seguinte forma: I- A Sra. Arteolina, ficará com a parte do fundo da 

propriedade, partindo da estrada principal que passa por dentro da área 

de terras do referido imóvel, até o rio, local esse onde situa-se a casa do 

imóvel e que corresponde a uma área de aproximadamente 4,8400 

hectares, se comprometendo a cercar a parte da frente, tendo como 

marco o esteio da porteira até a cerca do Sr. Ivair. II- Por sua vez, o Sr. 

Sebastião ficará com a parte da frente da propriedade, partindo da 

estrada principal até o esteio da porteira do Sítio ORF, correspondendo a 

aproximadamente 19,9621 hectares. 4. Cabe salientar que a requerente 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja: ARTEOLINA GONÇALVES 

RAMOS. 5. Requereu a procedência da demanda para o fim de que fosse 

homologado o presente acordo mediante sentença. 6. É o relatório. 7. 

Fundamento e decido. 8. 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. 9. 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. 

10. Verifico que as cláusulas do acordo extrajudicial referendado pelo 

patrono dos transatores encontram-se regulares e preenche os requisitos 

legais. Os acordantes ajustaram sobre a partilha do bem imóvel. 11. 

Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo extrajudicial 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. 12. É cediço que o acordo 

celebrado referendado pelo patrono das partes é título executivo 

extrajudicial nos termos do art. 784, IV, CPC, todavia tornar-se-á título 

executivo judicial após o trânsito em julgado da presente sentença 

homologatória. 13. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo de ID n. 

28435453, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, sob o artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, para o fim de DECRETAR o divórcio de Sebastião Oliveira 

Lucas e Arteolina Gonçalves Ramos Lucas. 14. Consigno, ainda, que em 

caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos 

meios jurídicos adequados para eventual execução. 15. Condeno as 

partes ao pagamento de custas processuais, porém suspendo nos termos 

do art. 98 § 3°, do Código de Processo Civil. 16. Com o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para registro no cartório competente (art. 32, da Lei 

6.515/77), ressaltando-se que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja ARTEOLINA GONÇALVES RAMOS. 17. Oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil competente, no sentido de providenciar a 

necessária averbação na Certidão de Casamento. 18. Após, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. 19. Publique-se. 20. 

Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 21. Intime-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião-MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000125-67.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. R. D. S. (REQUERENTE)

S. O. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000125-67.2020.8.11.0098. 

REQUERENTE: SEBASTIAO OLIVEIRA LUCAS, ARTEOLINA GONCALVES 

RAMOS DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Acordo Extrajudicial proposto 

por Sebastião Oliveira Lucas e Arteolina Gonçalves Ramos Lucas, ambos 

qualificados nos autos, visando a dissolução do matrimônio. 2. Aduziu, em 

apertada síntese, que as partes interessadas contraíram patrimônio em 

10/05/2010, pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens. Depreende-se dos 

autos que os requerentes possuem 05 (cinco) filhos, todos maiores e 

capazes, sendo dispensável a intervenção ministerial. 3. Em ID. 28435453, 

os requerentes acordaram em dividir a posse da propriedade rural, da 

seguinte forma: I- A Sra. Arteolina, ficará com a parte do fundo da 

propriedade, partindo da estrada principal que passa por dentro da área 

de terras do referido imóvel, até o rio, local esse onde situa-se a casa do 

imóvel e que corresponde a uma área de aproximadamente 4,8400 

hectares, se comprometendo a cercar a parte da frente, tendo como 

marco o esteio da porteira até a cerca do Sr. Ivair. II- Por sua vez, o Sr. 

Sebastião ficará com a parte da frente da propriedade, partindo da 

estrada principal até o esteio da porteira do Sítio ORF, correspondendo a 

aproximadamente 19,9621 hectares. 4. Cabe salientar que a requerente 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja: ARTEOLINA GONÇALVES 

RAMOS. 5. Requereu a procedência da demanda para o fim de que fosse 

homologado o presente acordo mediante sentença. 6. É o relatório. 7. 

Fundamento e decido. 8. 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. 9. 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. 

10. Verifico que as cláusulas do acordo extrajudicial referendado pelo 

patrono dos transatores encontram-se regulares e preenche os requisitos 

legais. Os acordantes ajustaram sobre a partilha do bem imóvel. 11. 

Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo extrajudicial 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. 12. É cediço que o acordo 
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celebrado referendado pelo patrono das partes é título executivo 

extrajudicial nos termos do art. 784, IV, CPC, todavia tornar-se-á título 

executivo judicial após o trânsito em julgado da presente sentença 

homologatória. 13. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo de ID n. 

28435453, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, sob o artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, para o fim de DECRETAR o divórcio de Sebastião Oliveira 

Lucas e Arteolina Gonçalves Ramos Lucas. 14. Consigno, ainda, que em 

caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos 

meios jurídicos adequados para eventual execução. 15. Condeno as 

partes ao pagamento de custas processuais, porém suspendo nos termos 

do art. 98 § 3°, do Código de Processo Civil. 16. Com o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para registro no cartório competente (art. 32, da Lei 

6.515/77), ressaltando-se que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja ARTEOLINA GONÇALVES RAMOS. 17. Oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil competente, no sentido de providenciar a 

necessária averbação na Certidão de Casamento. 18. Após, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. 19. Publique-se. 20. 

Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 21. Intime-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião-MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26471 Nr: 848-60.2007.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO CARLOS ZILIANI, Cpf: 

48790290844, Rg: 6554664, Filiação: Thereza Franco Ziliani e Sebastião 

Ziliani, data de nascimento: 31/12/1946, brasileiro(a), natural de 

Guararapes-SP, casado(a), agropecuarista. 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. INTIMAR A VÍTIMA para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre os objetos, apreendido às fls. 27 e 36, passado o prazo, 

sem que haja nenhuma manifestação, determino o seu perdimento, e 

considerando o ínfimo valor dos referidos objetos..

Sentença: Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código 

Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JOSÉ RAIMUNDO 

MONTEIRO, devidamente qualificado, quanto ao crime previsto no art. 155, 

§4º, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, pela ocorrência da 

prescrição virtual da pretensão punitiva estatal.Tendo em vista os objetos 

apreendidos às fls. 27 e 36, expeça-se carta precatória para intimação da 

vítima João Carlos Ziliani, no endereço de fls. 10 qual seja: Rua Oriente 

Tenuta, n° 234, Bairro Consil, município de Cuiabá-MT, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre os objetos, passado o prazo, sem 

que haja nenhuma manifestação, determino o seu perdimento, e 

considerando o ínfimo valor dos referidos objetos, após o trânsito em 

julgado, proceda-se com a doação destes em prol ao Conselho da 

Comunidade da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, em razão de não haver 

nenhuma entidade filantrópica na Comarca de Porto Esperidião-MT, 

lavrando-se o pertinente termo de doação.Procedam-se as comunicações 

pertinentes, no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à 

extinção da punibilidade, e retificações necessárias.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo. P. 

R. I. C.Porto Esperidião/MT, 17 de outubro de 2017.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz 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, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 28 de janeiro de 2020

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59811 Nr: 209-90.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cézar Ferreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT 22102/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÉZAR FERREIRA DA CRUZ, Cpf: 

85331406149, Rg: 1199323-5, Filiação: Maria de Lourdes José da Cruz e 

Autacílio Ferreira da Cruz, data de nascimento: 11/08/1969, brasileiro(a), 

natural de Dom Aquino-MT, viuvo(a), vaqueiro, Telefone 65 9 9989-2442. 

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. INDAGAR SE O ACUSADO PRETENDE RECORRER DA 

SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS..

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia para o fim de CONDENAR o réu CÉZAR FERREIRA DA CRUZ, já 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 14 da Lei 

10.826/03.Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu, nos termos 

do art. 68 do Código Penal. QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE 

ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (art. 14, da Lei 10.826/03):Em 

atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui antecedentes, pelo 

que deixo de valorar; poucos elementos foram coletados a respeito da 

conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de 

valorá-los; o motivo do crime não se demonstrou diverso da própria 

tipicidade; as circunstâncias do crime não podem ser valoradas 

negativamente uma vez que já estão punidas pela própria tipificação penal; 

as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem 

valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a 

prática do crime.Desta forma, verificando-se a inexistência de 

circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo 

legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão.Não há agravantes tampouco 

atenuantes a serem valoradas pelo que mantenho a pena intermediária em 

02 (dois) anos de reclusão, a qual torno definitiva, por inexistirem causas 

de diminuição ou aumento de pena.Em atenção ao critério trifásico de 

dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de 

multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à data dos fatos.Uma vez que a pena foi fixada em 

patamar inferior a quatro anos, não havendo reincidência, o regime inicial 

de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e 

§3º do Código Penal.Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) 

restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal, a serem 

especificadas pelo juízo da Execução Penal.Havendo a substituição supra 

incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, III, do 

Código Penal.Concedo ao réu Cézar Ferreira da Cruz o direito de recorrer 

em liberdade uma vez que o regime inicial de cumprimento da pena fixado 

foi o aberto, não havendo proporcionalidade com a manutenção do 

condenado no cárcere, o que feriria o princípio da homogeneidade.Haja 

vista a nomeação de fl. 42, do causídico Dr. Erykson Thyago Pereira da 

Silva OAB/MT 22102/O, aliado à extensão dos serviços prestados, 

arbitro-lhe honorários advocatícios no importe de 05 (cinco) URH’s, a 

serem executados ulteriormente em face do estado de Mato Grosso. 

Expeça-se a competente certidão.Declaro o perdimento do revólver 

Taurus, calibre .38, nº 188906, e ainda das munições e demais petrechos 

bélicos listadas à fl. 08 e fls. 23/25, devendo ser remetidos ao Comando 

do Exército, consoante art. 25 da Lei nº 10.826/03 e art. 1.479 da CNGC, 

nos termos do Provimento nº 05/2017- CGJ, o qual dispõe sobre o 

depósito e destinação legal de armas apreendidas nas dependências das 

unidades judiciárias.Vincule-se o valor da fiança arbitrada às fls. 16/17 ao 

Executivo de Pena.Deixo de condenar os réus nas custas e despesas 
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processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências:a)Lance o nome do réu no rol dos 

culpados;b)Expeça-se guia de execução definitiva do condenado. 

Certificado o trânsito em julgado apenas para a acusação, expeça-se guia 

de execução provisória;Observe-se a detração penal. c)Em cumprimento 

ao disposto no art. 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão;d)Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;P.R.I.C.Porto Esperidião/MT, 22 de julho de 2019.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza 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, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 28 de janeiro de 2020

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000278-91.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES DUTRA (EXECUTADO)

OSMAR MENDES DE MELLO (EXECUTADO)

ILANIA MARIA DUTRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 057/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte Autora, via DJE, para que 

informe novo endereço dos Executados, uma vez que não foram 

localizados, conforme certidão do Oficial de Justiça e ARs juntados nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000384-53.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLEIDE ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UGLEMISON CERGIO MATEUS SILVA OAB - GO44603 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os 

quesitos da perícia a ser realizada.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8708 Nr: 721-84.2004.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOLINI JUNIOR, Silvia Cristina Weyand 

Marcolini, BENILDO CARVALHO TELES, ILAILDES MEDEIROS BORGES 

TELES, CLÁUDIO AUGUSTO DINIZ, Rosana Ruscitti Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODORICO NUNES BORGES, JOSÉ PAULO 

BERNARDES TEIXEIRA, GILBERTO LUIZ DE REZENDE, JOSÉ AYRES 

SOBRINHO, RUBENS AYRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Olyntho Rehder - 

OAB:31.035/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeli Martins Madruga - 

OAB:2342°, Dilermando Vilela Oliveira Filho - OAB:4275/MT, Edmar 

Rodrigues de Souza Júnior - OAB:4325, FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/MT, Luis Felipe Oliveira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 7206-B

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar os executados, através de seus advogados, via DJE, da Decisão 

de ref. 14: Vistos.

REF 8 e 9: Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e 

anote-se na capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase 

de Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 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.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11424 Nr: 18-85.2006.811.0080

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Erthal Sehn, Beno Albino Sehn, 

Terezinha Iracema Sehn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123, André Luiz S.De Souza - OAB:226.887 OAB/SP, Arivaldo 

Moreira da Silva - OAB:61067/SP, Daiani Aparecida Rossini Vidal - 

OAB:131.551-E, Danilo Augusto Cobianchi Da Costa - OAB:22363-A, 

Irazon Carlos Aires Júnior - OAB:2426, José Antonio Moreira - 

OAB:62.724 SP, Julia Sara Accioly Quirino - OAB:4334, Karina Da 

Silva Beloto - OAB:212981, Leonardo Henrique Viecili Alves - 

OAB:193229, Luís Fernando Decanini - OAB:9993-B, Marcia Maria 

Soares Barros - OAB:11828-PA, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152 -B 

MT, Pedro Vitor Pizzolante - OAB:252673/SP, Rogério Bergonso 

Moreira da Silva - OAB:182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o 

recolhimento das custas processuais para distribuição da Carta Precatória 

ou que providencie sua distribuição na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11873 Nr: 427-61.2006.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOLINI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Carvalho Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Olyntho Rehder - 

OAB:31.035/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Jacarandá Jovê 

- OAB:4247/MT, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT, 

Cláudia Tassoti Krauss - OAB:74.746/MG, Clito Fornaciari Júnior - 

OAB:40.564/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

nos autos sobre a manifestação de ref. 14.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 640 de 691



 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18629 Nr: 426-03.2011.811.0080

 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: MARCIO LEANDRO BOLSANELLI, SILVANA SANTANA 

DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diva Maria Eidt, KAMILA EIDT NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIVA MARIA EIDT, Cpf: 66515653972, 

Rg: 13/R-1.945.747, Filiação: de Leocardia Ines Eidt e Arnoldo Eidt, data de 

nascimento: 20/11/1966, brasileiro(a), natural de Itapiranga-SC, solteiro 

(a), do lar. 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: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar 

que a parte autora adquiriu, pela usucapião, o domínio sobre a área 

descrita na petição inicial. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

para registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, 

salientando que a própria parte providenciará o registro do título, pois sua 

incumbência (especialmente pela qualificação registral dos demais 

documentos necessários).Custas ex lege.Não há condenação em 

honorários advocatícios, em razão da causalidade.P.R.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, NARJANA ROBERTA 

KROTH, digitei.

Querência, 28 de janeiro de 2020

Millaine Francisca Lopes da Silva Gestor(a) da Central de Arquivamento e 

Arrecadação Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37904 Nr: 1457-19.2015.811.0080

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRAJARA FRANCISCO PEREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

nos autos sobre a impugnação aos embargos de ref. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39649 Nr: 355-25.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A MARCONE QUEIROZ COUTINHO ME, 

ANTÔNIO MARCONE QUEIROZ COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o pagamento 

da diligência, que deverá ser recolhido mediante emissão de guia 

disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> 

guias -> emissão de guias de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do 

mandado de penhora e avaliação. Informo ainda aos advogados, que a 

escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais 

problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido 

pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-26.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE SOUSA CUNHA (REQUERENTE)

TIAGO GRANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMM SHALON DA HORA DE DEUS SOUZA OAB - GO55048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 057/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 09/08/2019 às 14:30 (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-26.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE SOUSA CUNHA (REQUERENTE)

TIAGO GRANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMM SHALON DA HORA DE DEUS SOUZA OAB - GO55048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000347-26.2019.8.11.0080 Polo Ativo: FERNANDA DE SOUSA 

CUNHA e TIAGO GRANDO Polo Passivo: AZUL LINHAS AÉREAS Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. 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). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS, onde, em 

síntese, afirma os autores que adquiriram para si e para seus dois filhos 

menores 04 (quatro) passagens aéreas junto à ré, ida e volta, voo 4432, 

que deveria partir do Aeroporto de Goiânia (GYN), no dia 20/05/2019, às 

11h20, com destino final ao Aeroporto de Passo Fundo (PFB) no Estado do 

Rio Grande do Sul, com uma conexão no Aeroporto de Viracopos (VCP), 

às 14h55, voo AD 4474, e com previsão de chegada às 16h30 no 

Aeroporto de Passo Fundo/PFB), no Estado do RS. Aduz os autores que 

chegaram com ampla antecedência no Aeroporto de Goiânia, contudo, 

foram surpreendidos pelos prepostos da ré, informando-os que em razão 

de um problema desconhecido, o embarque não poderia ser realizado 
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naquele dia, sendo remanejados para embarcarem em um outro voo mas 

apenas no dia seguinte, sem que lhes fossem fornecidos assistência, 

ocasionando um prejuízo patrimonial no valor de R$ 3.286,24 (três mil e 

duzentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), relativos a 

hospedagem, alimentação e locação de um veículo para chegar até o seu 

destino, conforme comprovantes anexados. Em sede de contestação, 

alega a requerida que não cometeu ato ilícito pois o cancelamento do voo 

ocorreu por contexto complicado devido às condições climáticas 

desfavoráveis, fato este, completamente imprevisível e inesperado. Pois 

bem. No caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme que 

não violou nenhum direito da parte requerente e que inexiste 

responsabilidade desta para com aquela, denota-se dos autos que a parte 

autora, de fato, sofreu danos decorrentes de falha da requerida. Isso 

porque, a parte autora teve que arcar com os prejuízos relativos a 

hospedagem, alimentação e locação de veículo automotor. Com efeito, 

resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. E, em se 

tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Com efeito, entende-se que seria 

devido os pedidos de danos materiais, no que tange a quantia de R$ 

3.286,24 (três mil e duzentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro 

centavos), a título de dano material que devem ser reparados (art. 6º, VI 

do CDC), tendo em vista, que a autora comprovou os prejuízos sofridos. 

No que tange ao pedido de reparação à título de dano moral, entendo que 

a conduta da Reclamada causou sim abalo moral aos Reclamantes, abalo 

esse passível de indenização, posto que a má prestação do serviço, 

geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que frustram a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a promovida. 

Saliente-se que, apesar de a requerida ter prestado assistência à autora, 

entendo que o longo atraso, acarretou prejuízos na esfera temporal de 

viagem, acarretando danos na esfera moral da consumidora (art. 6º, VI do 

CDC e art. 5º, V e X do CDC). Constatado o dano moral, deve ser 

verificada a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento 

das vias adequadas. Colhe-se o entendimento jurisprudencial: (...) 

CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. 1. Ficou 

demonstrado nos autos o cancelamento do voo contratado pela autora, 

com alocação dela em outro, programado para o dia seguinte, atrasando 

em cerca de doze horas sua programação inicial. 2. A falta de prestação 

de assistência, reconhecida pela ré, acarreta abalo passível de 

indenização. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o valor arbitrado 

merece redução. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP 

11057775520178260100 SP 1105777-55.2017.8.26.0100, Relator: Melo 

Colombi, Data de Julgamento: 25/07/2018, 14ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 25/07/2018) (grifo nosso) É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: A) CONDENAR a 

requerida AZUL LINHAS AÉREAS, a devolução aos reclamantes 

FERNANDA DE SOUSA CUNHA e TIAGO GRANDO, da importância de R$ 

3.286,24 (três mil e duzentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro 

centavos), a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a 

contar da data do dano (54 STJ). B) CONDENAR, a Requerida AZUL 

LINHAS AÉREAS, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título 

de indenização por danos morais ocasionados aos Requerentes 

FERNANDA DE SOUSA CUNHA e TIAGO GRANDO, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (362 STJ). Fica a parte condenada ciente 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 

Querência-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-05.2012.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANA SANSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

8010121-05.2012.8.11.0080. REQUERENTE: ELIZIANA SANSON 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Ciência às partes do retorno 

dos autos, facultando-se requerimento de cumprimento de sentença. Nada 

sendo requerido em 10 dias, ao arquivo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-05.2012.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANA SANSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

8010121-05.2012.8.11.0080. REQUERENTE: ELIZIANA SANSON 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Ciência às partes do retorno 

dos autos, facultando-se requerimento de cumprimento de sentença. Nada 

sendo requerido em 10 dias, ao arquivo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-19.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MOMBELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FALKNER RICARDO CINTRA PARREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos do provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao 

Autor para que traga informações acerca do endereço da parte 

Requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-32.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DILVONEI DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO48277 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON RUBIO BORSATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEVAO ALEXANDRE ACCADROLLI OAB - PR31895 (ADVOGADO(A))
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Nos termos do provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora para que se manifeste acerca da proposta 

apresentada.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000260-41.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SCARPELINI KAMINSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DERCIO BOLOGNINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 

31/2016-DF e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente 

feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente, para que, 

providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante 

Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, cidade Ribeirão 

Cascalheira, Bairro Fazenda São Sebastião, para que cumpra o mandado 

de CITAÇÃO. Não havendo manifestação da parte no prazo de 30(trinta) 

dias, a Carta Precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento nos termos do art. 393 da CNGC/MT. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 28 de janeiro de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17566 Nr: 528-96.2009.811.0079

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA CELITA PALUDO, VERA CELITA 

PALUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35254 Nr: 1922-65.2014.811.0079

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Lustoza de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35500 Nr: 2147-85.2014.811.0079

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC Assessoria Planejamento e Assistencia 

Tecnica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 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).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000034-34.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDO RAIMUNDO DE FREITAS OAB - GO22146 (ADVOGADO(A))

GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - GO37773 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO BORTOLAS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000034-34.2020.8.11.0079. REQUERENTE: ADUBOS ARAGUAIA IND E 

COM LTDA REQUERIDO: MARINO BORTOLAS NETO Vistos. Nos termos do 

artigo 388 e seguintes da CNGC, a distribuição da carta precatória fica 

condicionada ao recolhimento das custas judiciais (Tabela B, item 6, da Lei 

7.603/2001) que deverá ser providenciada pelo interessado, no prazo de 

30 (trinta) dias, contados do recebimento da missiva no Juízo Deprecado, 

independentemente de intimação. Ademais, no caso de expedição de carta 

precatória entre comarcas do Estado de Mato Grosso, as custas serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos cartórios distribuidores oficializados, 

postos de arrecadação e internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br). Ainda, as cartas precatórias, enviadas via malote digital, 

deverão estar devidamente assinadas pelos magistrados, bem como 

instruídas com o comprovante de pagamento das guias ou comunicação 

de justiça gratuita. Faltando algum destes requisitos, o Juízo Deprecado 

procederá a imediata devolução da missiva para saneamento das 

irregularidades (art. 389, §§ 1º e 2º, da CNGC). Deste modo, 

considerando-se o apontamento negativo no sistema PJe e a ausência de 

comprovante da guia de recolhimento juntado na missiva, faculto à parte 

autora, no prazo de 10 (dez) dias, a comprovação do recolhimento das 

custas e taxas judiciais devidas, sob pena de devolução ao Juízo 

deprecante. Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000658-04.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (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, 29/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000820-96.2019.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DOS SANTOS FERRARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (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 no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 29/01/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-43.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA DA SILVA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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 impugnação à contestação 

no prazo legal. Rio Branco/MT, 29/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000789-76.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DORNELAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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, 29/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000004-80.2020.8.11.0052

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

ALINE BATISTA DE SOUZA OAB - 045.965.261-33 (REPRESENTANTE)

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE FERREIRA (IMPETRADO)

Secretária de Educação de Lambari D'Oeste (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA ÚNICA RUA CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – 

CEP.: 78.275-000 - FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 

1000004-80.2020.8.11.0052 REPRESENTANTE: ALINE BATISTA DE 

SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE LAMBARI D'OESTE, 

JOSUE FERREIRA Visto e bem examinado. Trato de MANDADO DE 

SEGURANÇA, com pedido LIMINAR – CRFB/88, art. 5º, LXIX e Lei n. 

12.016/2009 -, impetrado por ALINE BATISTA DE SOUZA, representando o 

interesse da infante A. de S. R., e tendo como autoridade 

coatora/impetrado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE-MT e o DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL 

FERNÃO DIAS PAES-, cujos pedidos são, entre outros, in limine e inaudita 

altera parte, a determinação para que a autoridade coatora possibilite o 

ingresso da infante o Pré-I Primeira Fase da Pré-escola, por meio de 

matrícula escolar. A impetrante alega, no remédio constitucional, que a 

Direção da Escola Municipal Fernão Dias Paes negou a matrícula da infante 

no Pré-I primeira fase da pré-escola (Educação Básica municipal), sob a 

alegação que a criança não comporta a idade mínima exigida. Diante da 

situação exposta, requer a concessão da liminar para compelir a 

autoridade coatora a proceder com a matrícula do infante, conforme 

exposto, até o julgamento da presente demanda, evitando-se a violação do 

direito à educação. A inicial veio instruída com os documentos 

necessários para o seu recebimento, contendo inclusive a justificação do 

Diretor da Escola Municipal Fernão Dias Paes, onde aduz que a matrícula 

da criança foi negada, pois se procedeu conforme os ditames da lei 

municipal - (Id. 27796277). É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas, assim como reduzida quantidade de servidores para atender a 

demanda. O mandado de segurança é concedido 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, equiparando-se a esta, para os efeitos da Lei n. 12.016/09, os 

representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de 

entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as 

pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente 

no que disser respeito a essas atribuições – CRFB/88, art. 5º, LXIX; Lei n. 

12.016/09, art. 1º e § 1º. A petição inicial, que deverá preencher os 

requisitos estabelecidos pela lei processual e indicará, além da autoridade 

coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou 

da qual exerce atribuições - Lei n. 12.016/09, art. 6º, caput – uma vez que 

ao despachar a inicial, o juiz ordenará, entre providências outras, 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, bem como 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 - Lei n. 12.016/09, art. 7º. A concessão de liminar em 

mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação, 

cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei n. 

12.016/09, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a 

possibilidade de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da 

medida, caso seja deferida apenas ao final do procedimento. No caso em 

análise, requer a impetrante a concessão da medida liminar inaudita altera 

parte para que a autoridade coatora possibilite o ingresso da infante ao 

Pré-I Primeira Fase da Pré-escola, por meio de matrícula escolar. De 

acordo com as provas pré-constituídas juntas, verifica-se que realmente 

houve uma negativa quando à efetivação da matrícula, sob a justificativa 

que a criança não detêm 4(quatro) anos de idade até o dia 31/3/2020, mas 

tão somente no dia 21/5/2020. O magistrado subscrevente já decidiu no 

passado que o critério estabelecido de fixar idade completa até o dia 31 de 

março do ano em que ocorrer a matrícula, para que tenha o aluno direito à 

matrícula, afigura em confronto com a Constituição Federal, que garante a 

todos o direito à educação, sem qualquer limite de idade e, portanto, 

aparenta ilegal e abusivo o ato de indeferimento de matrícula com fulcro 

em limitação etária para o acesso ao ensino, mormente quando 

demonstrado nos autos que o(a) impetrante possui capacidade intelectual 

para ingresso, pois da data limite fixada - 4 (quatro) anos até 31/3 – a 

idade é completada após o decurso de tempo inferior a 2 (dois) meses, o 

que torna irrazoável que o fator cronológico analisado de forma estanque 

impeça a realização da matrícula. Sobre a implementação da educação, o 

Supremo Tribunal Federal já decidiu: “"DIREITO CONSTITUCIONAL E 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - GARANTIA ESTATAL DE VAGA EM 

CRECHE -PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA 

NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO – PRECEDENTES. A 

educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao 

Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo 

acesso a creches e unidades pré-escolares. 2. É possível ao Poder 

Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, 

de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja 

ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder 
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Executivo. 3. Agravo regimental improvido". (STF, 2ª turma, Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário nº 464.143-SP, Relatora Ministra 

Ellen Gracie, j. 15.12.2009, DJe-030, DIVULG. 18.02.2010, PUBLIC. 

19.02.2010). No Estado de Mato Grosso, o Tribunal de Justiça já decidiu de 

maneira favorável ao pedido através de sua Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo e da Terceira Câmara Cível, in 

verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA DE CRIANÇA – 

CRECHE ESTADUAL – PORTARIA 301/12/SEDUC – RESTRIÇÃO DE 

ACESSO A MENORES DE DOIS ANOS ATÉ A DATA LIMITE – PRELIMINAR – 

ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO SUBSCRITOR DO ATO – 

AFASTAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO À CRIANÇA 

– VIOLAÇÃO AO ECA - LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A restrição de acesso à creche escola 

estadual de criança menor de dois anos à época da matrícula ou à data 

limite estipulada em Portaria Estadual lesa violentamente o direito 

constitucional de acesso à educação e ainda a previsão legal contida no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. “[...]uma Constituição Federal é 

fruto da vontade política nacional, erigida mediante consulta das 

expectativas e das possibilidades do que se vai consagrar, por isso que 

cogentes e eficazes suas promessas, sob pena de restarem vãs e frias 

enquanto letras mortas no papel. Ressoa inconcebível que direitos 

consagrados em normas menores como Circulares, Portarias, Medidas 

Provisórias, Leis Ordinárias tenham eficácia imediata e os direitos 

consagrados constitucionalmente, inspirados nos mais altos valores éticos 

e morais da nação sejam relegados a segundo plano. Prometendo o 

Estado o direito à creche, cumpre adimpli-lo, porquanto a vontade política e 

constitucional, para utilizarmos a expressão de Konrad Hesse, foi no 

sentido da erradicação da miséria intelectual que assola o país. O direito à 

creche é consagrado em regra com normatividade mais do que suficiente, 

porquanto se define pelo dever, indicando o sujeito passivo, in casu, o 

Estado. (...) Ad argumentandum tantum, o direito do menor à freqüência de 

escola, insta o Estado a desincumbir-se do mesmo através da sua rede 

própria. Deveras, matricular um menor de seis anos no início do ano e 

deixar de fazê-lo com relação aquele que completaria a referida idade em 

um mês, por exemplo, significa o mesmo que tentar legalizar a mais 

violenta afronta ao princípio da isonomia, pilar não só da sociedade 

democrática anunciada pela Carta Magna, mercê de ferir de morte a 

cláusula de defesa da dignidade humana.” (Min. Luiz Fux – STJ – Resp 

753.565/MS)”. (MS 135828/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2013, Publicado no DJE 

25/07/2013) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - IDADE MÍNIMA IMPOSTA POR MEIO DE RESOLUÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO DE TODA CRIANÇA 

E ADOLESCENTE - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - APELO 

IMPROVIDO. O Estado deve assegurar educação infantil às crianças de 

até 5 (cinco) anos de idade. Não há limitação constitucional relativamente à 

idade de ingresso nos diferentes níveis do ensino fundamental. 

Inadmissível que ato normativo de hierarquia inferior reduza, ou 

condicione, tal garantia constitucional. REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE FALTA 

SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - LIMITE DE IDADE - 

MATRÍCULA EM MATERNAL - DIREITO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO 

E PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SENTENÇA 

RATIFICADA. De acordo com a Constituição Federal e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o ensino infantil foi elevado à categoria de 

direito público subjetivo, sendo dever do Estado proporcionar o ensino 

fundamental, obrigatório e gratuito. O fato de o menor não ter alcançado a 

idade mínima prevista por regulamentos administrativos não inviabiliza seu 

ingresso no sistema estadual de Ensino Infantil, porque a educação é um 

direito social que deve ser assegurado com absoluta prioridade a todas as 

crianças e adolescentes”. (Apelação / Reexame Necessário 26100/2015, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, 

Publicado no DJE 29/10/2015) Igualmente, Tribunais de Estados outros: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. MATRÍCULA DE 

MENOR EM ESCOLA PARTICULAR. SEIS ANOS INCOMPLETOS. ENSINO 

FUNDAMENTAL. IDADE. ARTIGO 205, DA CF. ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA 

SEGURANÇA. Deve ser confirmada a sentença que concede a segurança 

para autorizar a matrícula, no primeiro ano do ensino fundamental, uma 

vez que a negativa contraria o disposto na Constituição da República que 

assegura educação infantil a todas as crianças, ainda que menor de 06 

(seis) anos de idade. Da conjugação da leitura da CF/ 1988 com o Estatuto 

da Criança e do Adolescente é possível constatar a garantia dada à 

criança de ter acesso ao ensino pré-escolar e ao fundamental, bem como 

aos níveis mais elevados de escolaridade. Não há nenhuma norma que 

fixe o limite de idade para o ingresso no ensino fundamental”. (TJ-MG - 

REEX: 10414150006016001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, 

Data de Julgamento: 18/02/2016, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 02/03/2016) “REEXAME DE SENTENÇA – MANDADO 

DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA DE MENORES EM 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – ARGUMENTO DE FALTA DE IDADE 

MÍNIMA QUANDO DA DATA DA MATRÍCULA – ILEGALIDADE – DEVER 

CONSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO EM PROMOVER A EDUCAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Assim, não se pode 

colocar obstáculos burocráticos que impeçam o acesso da criança no 

Pré-Nível I em razão de não contar com a idade determinada na Resolução 

n.º 06/2010 do Ministério da Educação quando da data da matrícula, 

principalmente quando faltavam apenas 19 dias para a menor completar o 

tempo de vida exigido”. (TJ-MS - REEX: 08001806720148120006 MS 

0800180-67.2014.8.12.0006, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira 

Marinho, Data de Julgamento: 15/09/2015, 3ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 16/09/2015) “REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

EDUCAÇÃO INFANTIL. NEGATIVA DE MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA. 

IDADE MÍNIMAResolução nº 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito 

Federal. INAPLICABILIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

art. 134, parágrafo único, da Resolução nº 1/2012, do Conselho de 

Educação do Distrito Federal, que exige a data de 31 de março como limite 

de idade para o ingresso na Educação Infantil, deve ser interpretado em 

harmonia com a Constituição Federal, sem imposição de data limite para a 

matrícula. 2. Remessa oficial não provida”. (TJ-DF - RMO: 

20140111774246, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de 

Julgamento: 29/04/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/05/2015 . Pág.: 236) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ECA. MATRÍCULA. EDUCAÇÃO. ENSINO. PRÉ-ESCOLA. 

IDADE MÍNIMA. O critério de idade não pode obstaculizar o acesso à 

pré-escola da criança que atingirá a idade exigida em poucos dias. 

Ademais, deve ser mantida a situação quando matriculada a criança por 

ordem judicial, superada a questão da idade, porquanto contraproducente 

seria a reforma da sentença. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

(Apelação Cível Nº 70054906003, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 10/04/2014)”. (TJ-RS - 

AC: 70054906003 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 

10/04/2014, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 22/04/2014) “APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de 

Segurança Pretensão visando obter matrícula de ingresso no Ensino 

fundamental no ano de 2012 Óbice imposto tão somente em razão de 

completar o infante 6 anos de idade após a data limite fixada na 

Deliberação do CEE nº 73/2008 Inadmissibilidade Ilegalidade do ato 

consubstanciado em violação a direito fundamental da criança Afronta ao 

art. 208, IV, da CF - Sentença concessiva da segurança mantida 

RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO E REEXAME NECESSÁRIO 

DESPROVIDO. 1. A tutela do direito fundamental da criança de 

matricular-se no Ensino Infantil III, do ensino fundamental, é garantia 

constitucional que não pode encontrar óbice em ato normativo de inferior 

hierarquia. 2. "O prazo para recorrer de acórdão concessivo de 

segurança conta-se da publicação oficial de suas conclusões, e não da 

anterior ciência à autoridade para cumprimento da decisão." (Súmula 392 

do STF)”. (TJ-SP - REEX: 00002027920128260220 SP 

0000202-79.2012.8.26.0220, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de 

Julgamento: 28/05/2013, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

29/05/2013) “REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA 

MENOR COM 06 ANOS DE IDADE INCOMPLETOS - MATRÍCULA NA 1ª 

SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONCLUSÃO DO ENSINO 

PRE-ESCOLAR COM APROVEITAMENTO - DECISÃO LIMINAR, 

CONFIRMADA NA SENTENÇA, DETERMINANDO A MATRÍCULA, JÁ 

CUMPRIDA PELA AUTORIDADE ESCOLAR AUSÊNCIA DE APELO 

VOLUNTÁRIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, EM REEXAME 

NECESSÁRIO. 1. Autora que teve matrícula negada para 1º ano do ensino 

fundamental por limite etário, com base na Resolução do Conselho 

Nacional de Educação n. 01/2010 que determina que a criança deve ter 06 

anos completos até 31 de marco do ano da matrícula. Autora que completa 

06 anos no dia 08/04, ou seja, apenas 08 dias após tal data. 2. Lei 

Estadual de n. 5488 de 2009 que determina que a criança tem direito à 
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matrícula no 1º ano do ensino fundamental que completar 06 anos até 31 

de dezembro do ano em curso. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade de 

n. 51/2009, Relator Des. Sérgio Verani, da Lei 5448/2009 julgada 

improcedente pelo órgão Especial, sob o argumento de que "não há 

proibição para a criança de 5 anos ingressar no 1º ano do Ensino 

Fundamental. A matrícula estará subordinada ao desenvolvimento e a 

capacidade de cada um (art. 208, V, da CRFB)". 4. Manutenção da 

sentença em sede de reexame necessário. SENTENÇA MANTIDA EM 

REEXAME NECESSÁRIO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC”. 

(TJRJ, REEX 00231434420118190061 RJ 0023143-44.2011.8.19.0061, 

Relator(a) DES. MARCELO LIMA BUHATEM, Julgamento em 09/04/2014, 

Órgão Julgador VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Publicação em 

16/04/2014 12:57). A Constituição Federal aponta como dever do Estado 

com a educação a sua efetivação mediante a garantia de acesso aos 

níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um – art. 208, V - e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação permite a progressão de séries, valorizando os 

aspectos qualitativos do educando, não apresentando apenas um único 

critério para promoção para uma nova etapa de ensino. Ao revés, faculta 

às instituições de ensino a escolha de critérios que possibilitem a 

progressão, a partir das condições pessoais do aluno. Ocorre que, por 

seis votos a cinco, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou 

constitucional a fixação da data limite de 31 de março para que estejam 

completas as idades mínimas de quatro e seis anos para ingresso, 

respectivamente, na educação infantil e no ensino fundamental. A decisão 

da Corte foi tomada em 1º de agosto de 2018, na conclusão do julgamento 

conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 17 e da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 292, que 

questionavam exigências previstas na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394/1996) e em normas do Conselho Nacional de 

Educação (CNE). Portanto, prevaleceu o entendimento do relator, ministro 

Luiz Fux, no sentido de que as exigências de idade mínima e marco 

temporal previstas nas resoluções do CNE foram precedidas de ampla 

participação técnica e social e não violam os princípios da isonomia e da 

proporcionalidade, nem o acesso à educação. Votaram nesse sentido os 

ministros Luís Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, 

Marco Aurélio e a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, o que afasta 

o fundamento relevante do pedido liminar, pois deve ser seguido pelo 

Poder Judiciário. Isso posto, ausente fundamento relevante porque em 

contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, 

INDEFIRO/DENEGO a medida LIMINAR para o fim de suspender o ato que 

deu motivo ao pedido de matrícula da impetrante A. de S. R., criança 

nascida em 21 de maio de 2016, na ESCOLA MUNICIPAL FERNÃO DIAS 

PAES, especificamente no Pré-I da Primeira Fase (pré-escola). Contudo, 

DETERMINO a intimação, através do advogado/defensor público, a 

notificação do(as) coator(as), a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestem as informações, que se dê ciência do processo ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada para, querendo, 

ingresse – Lei n. 12.016/09, art. 7º, Ia III – e, por fim, findo o prazo do(a) 

coator(a), remeta os autos ao(à) representante do Ministério Público, que 

opinará no prazo fixado de 10 (dez) dias, retornando-me concluso como 

ou sem parecer/manifestação deste – Lei n. 12.016/09, art. 12, caput e 

parágrafo único. Inclua o processo entre as prioridades de julgamento – 

Lei n. 12.016/09, art. 7º, §4º. Cumpra, expedindo o necessário, entre os 

quais o mandado notificatório. Às providências. De Araputanga-MT por Rio 

Branco-MT, 28 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. 

C. Filho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000028-11.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLARA RODRIGUES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR APARECIDO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000028-11.2020.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 17.764,07 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: ANA CLARA 

RODRIGUES FRANCA Endereço: Rua José Ferrari Martins, 421, Vila Maria, 

RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: Nome: VALDIR 

APARECIDO DA SILVA - ME Endereço: Rua Antonio Tavares, 3215, 

Centro, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 Senhor(a): ANA 

CLARA RODRIGUES FRANCA, através de seu (a) advogado (a) A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 08:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-63.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000139-63.2018.8.11.0052. REQUERENTE: EDUARDO PIMENTA DE 

FARIAS REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A 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 de repetição 

de indébito c/c danos morais, que o promovente alegou que a reclamada 

esta descontando de sua conta bancaria mensalmente, valores variados, 

de serviço que não foi solicitar e não utilizou o serviço. A empresa 

reclamada alega que o reclamante contratou o serviço pela internet, 

informando seus dados. A parte reclamante impugna a contestação 

afirmando que os dados do cadastro estão errados, tratando-se de 

fraude. Assim, a recamada não provou que o reclamante realmente 

realizou a contratação e tão pouco que utilizou o serviço, ônus que lhe 

cabia. Veja: APELAÇÃO CÍVEL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANO MORAL 

CONFIGURADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

TELEFONIA POR TERCEIROS - CULPA DA EMPRESA PRESTADORA - 

DEVER DE CAUTELA E PRUDÊNCIA - VALOR DA COMPENSAÇÃO - 

REDUÇÃO. -Na inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, o 

dano moral se configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. -Impõe-se 

à prestadora de serviço público o ônus de zelar pela veracidade dos 

dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e 

fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos pela empresa 

Ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia ser 

eficazmente reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de 

dados e documentos mais rigorosos. - Na fixação do valor da 

compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a 

proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter 

punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, 

como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o 

nítido caráter compensatório. Se exagerado o valor dos danos morais 

arbitrados pelo Magistrado primevo, é cabível a sua redução. (TJ-MG - AC: 

10035150088074001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data 

de Julgamento: 16/10/0017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 27/10/2017) DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO De outro norte, 

quanto ao pedido de repetição do indébito, em dobro ou no mesmo valor, 

frisa-se que o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078 (Código de Defesa 

do Consumidor) prevê expressamente que o consumidor cobrado 

indevidamente tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro 

do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, para ser aplicada a 

pena do citado dispositivo legal exige-se a presença dos seguintes 

requisitos: i) cobrança extrajudicial; ii) dívida originária de uma relação de 

consumo; e iii) pagamento indevido. Nesse diapasão, volvendo os olhos 

aos autos, verifica-se que tais requisitos se encontram preenchidos, haja 

vista que o consumidor pagou por serviço quando não solicitou. 

“TELEFONIA FIXA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR 

INDEVIDAMENTE COBRADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA 

CONTRATAÇÃO A DAR ENSEJO À COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

RESPONDE IGUALMENTE A FORNECEDORA DO SERVIÇO PERANTE O 

CONSUMIDOR, À VISTA DE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDOR DO 

PRODUTO SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC). DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

QUE NÃO PROSPERA, PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO OU 

MÁ-FÉ DA EMPRESA CREDORA. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM 

CONDENATÓRIO, DEVENDO A RESTITUIÇÃO SER SIMPLES.RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71000889451, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria José Schmitt Sant 

Anna, Julgado em 18/04/2006) (TJ-RS - Recurso Cível: 71000889451 RS, 

Relator: Maria José Schmitt Sant Anna, Data de Julgamento: 18/04/2006, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

09/05/2006)” Para a fixação do quantum indenizatório, 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, 

respeitando, obviamente a proporcionalidade e razoabilidade do montante 

fixado. Dessa maneira, considerando as peculiaridades do presente caso, 

a indenização pleiteada deve ser acolhida em parte, pelo que a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo suficiente a proporcionar uma 

compensação pelos danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Ante o 

exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim de: a) CONDENAR a 

promovida em RESTITUIR ao promovente o valor pago pelo serviço que 

não foi prestado – R$ 3.893,84 (três mil oitocentos e noventa e três reais e 

oitenta e quatro centavos), em dobro, devidamente corrigidos pelos 

índices do INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

contar do efetivo desembolso; b) CONDENAR a promovida ao pagamento 

da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos 

morais ao promovente, devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com 

incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se 

de responsabilidade contratual. E assim o faço com resolução de mérito, 

conforme 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). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juiz Togado Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 29 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 72222 Nr: 951-22.2017.811.0032

 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: CAdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905-A/MT, MARCELO BRASIL SALIBA

BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º: 951-22.2017.811.0032

Código n.º: 72222

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Busca e Apreensão proposta por CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, em face de PAULO AQUINO DA 

SILVA, ambos já qualificados nos autos.

 Verifico que as partes entabularam acordo em relação ao pagamento dos 

valores devidos, ora objeto da ação, sendo estabelecido o pagamento das 

parcelas 14 à 39, incluindo custas processuais e honorários advocatícios, 

perdurando num total de R$ 5.744,14 (cinco mil setecentos e quarenta e 

quatro reais e quatorze centavos) a serem pagos à vista, com vencimento 

em 22/11/2019; Ademais, pugna pela retirada de quaisquer restrições e 

negativações sob o nome da requerida se oriundas deste processo.

 Outrossim, a parte autora informou que o acordo fora cumprido 

integralmente pela parte requerida, pugnando, assim, pela homologação do 

mesmo (ref. 70).

À vista de tudo que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes 
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(ref.70), por consectário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Proceda-se à baixa de eventuais rsetições realizadas nos autos, 

expedindo, se necessário, o respectivo alvará.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63734 Nr: 2083-85.2015.811.0032

 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: Gilberto Eglair Possamai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Fernandes Masson, MILTON APARECIDO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA, ADJALMA GONÇALVES, Massa Falida de Cotton 

King, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, LUIZ ALKEXANDRE CRISTALDO, 

Fatima Solange Jacob Masson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rômulo Martins Nagib - 

OAB:OAB/DF 19.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361, 

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - OAB:5932/O, Fabio Souza Ponce 

- OAB:9202/MT, GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA - OAB:23665/O, 

ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - OAB:OAB/MT 19.679-O, 

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731, JOSE ESTEVES DE 

LACERDA FILHO - OAB:2492/O, JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:OAB/MT 15750-A, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:MT 22.166, 

luiz alexandre Cristaldo - OAB:

 Certifico a inclusão da parte Fátima Solange, no polo passivo da demanda, 

considerando a determinação do acordão de ref.353.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20726 Nr: 1445-33.2007.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Municipal de Proteção e Assistência de 

Rosário Oeste(Hospital Amparo)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal ), Zeno José Andrade Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

3.562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se a respeito da 

Impugnação apresentada (fls 114/117), no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55872 Nr: 730-44.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): Rosário Tur Viagens e Turismo Ltda, Valdir 

Ruelis, Adriane Fernandes Angelo Ruelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007, da CGJ., impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o Autor , para manifestar a cerca das fls. 87/97, bem 

como requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5005 Nr: 1968-55.2001.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Pedro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David da Silva Belido - 

OAB:14619, KEYLA DA SILVA BELIDO - OAB:OAB/MT 15.165, Wilson 

Roberto Alves - OAB:6783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemary Cançado - 

OAB:4127-A MT

 Certifico que os RPV's foram cancelados em virtude de aparecer a 

mensagem abaixo no sistema EPRECWEB, motivo pelo qual intimo os 

requerentes para conhecimento e manifestação, no prazo legal..

NÃO FOI REGISTRADO NO CADASTRAMENTO O NÚMERO DA 

REQUISIÇÃO ANTERIOR CANCELADA, CONFORME DETERMINA A 

RESOLUÇÃO 458/2017 DO CJF. ESSA INFORMAÇÃO É OBRIGATÓRIA E 

MUITO IMPORTANTE PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO CORRETA DA 

DESPESA E DO REGISTRO CONTÁBIL NO SIAFI COMO REINCLUÍDA DA LEI 

13.463/2017.

IMPORTANTE REFORÇAR QUE, NO CASO DE EMISSÃO DE NOVA 

REQUISIÇÃO, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA ANTERIOR, DEVERÁ 

CADASTRAR DIRETAMENTE NO SISTEMA MARCANDO A OPÇÃO 

¿REINCLUSÃO LEI 13.463¿ E INFORMAR O NÚMERO DA REQUISIÇÃO 

CANCELADA. DEMAIS DADOS/CAMPOS PERMANECEM OS MESMOS, 

PODENDO INCLUSIVE ALTERAR CREDOR OU INCLUIR NOVOS DADOS.

ESCLAREÇO AINDA, QUE PELA JURISPRUDÊNCIA, O CRÉDITO DO AUTOR 

É UNO E NÃO COMPORTA FRACIONAMENTO PARA RECEBIMENTO PELOS 

SUCESSORES MEDIANTE RPV. OU SEJA, SE O CRÉDITO DO AUTOR ESTÁ 

SUBMETIDO AO REGIME DO PRECATÓRIO, O PAGAMENTO AOS 

SUCESSORES DEVE OBEDECER AO MESMO CRITÉRIO, MESMO QUE A 

COTA DE CADA UM RESULTE INFERIOR AO TETO DE 60 SALÁRIOS 

MÍNIMOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28109 Nr: 993-81.2011.811.0032

 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: Manoel Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os autos foram desarquivados , na oportunidade, intimo a 

parte Autora para manifestar o que entender de direito, no prazo legal,sob 

pena de novo Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5405 Nr: 161-63.2002.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A, Banco Bradesco 

Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stilco Agropecuária Ltda, José Eduardo 

Valente Graça Wagner, José Eduardo Valente Graça Wagner, Stilco 

Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056, Saionara Mari - OAB:OAB-5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento n 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o autor para manifestar sobre 

documentos de fls.159/164, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55437 Nr: 415-16.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Washington Barbosa Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Aureliano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:OAB-MT 22080, Odair Aparecido Busiquia - OAB:OAB/MT 

11.564-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Abreu Mattos - 

OAB:OAB/MT 8.427, Rosane Costa Itacaramby - OAB:8755

 Certifico que as alegações finais da parte autora(fls: 252/256) foi 

interposto tempestivamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26946 Nr: 80-02.2011.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oeleson da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o requerido para apresentar as alegações finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13409 Nr: 32-59.1982.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): Francisco vignola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luis Nascimento dos 

Santos da Mota - OAB:19.615 OAB/BA, Nelson Feitosa Jr. - 

OAB:8.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte Exequente para manifestar o que entender de direito a 

cerca dos documentos de fls.93-94, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86984 Nr: 4469-83.2018.811.0032

 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: Morenice Flávia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO JOSÉ DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:25597/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado acerca da decisão de ref.43

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25689 Nr: 639-90.2010.811.0032

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Clara da Conceição dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ponto Certo /Utilidades Domésticas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André L. Xavier Machado - 

OAB:OAB/MS 7.676

 Desta forma, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, III do CPC.Ademais, REVOGO quaisquer medidas 

liminares ou antecipatórias de tutela que acaso tenham sido deferidas no 

respectivo processo.Condeno a parte autora às custas 

processuais.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000055-88.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. O. S. B. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 

horas. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e 

emitir a guia de complementação de diligência, (R$2.680,00 DOIS MIL 

SEISCENTOS E OITENTA REAIS) e informar nos autos o pagamento. Site 

do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão de guia 

c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000258-84.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR PINTO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT10948-O (ADVOGADO(A))

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL PINTO DE MAGALHAES (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-07.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIX DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000138-07.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:LUIZ FELIX DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 15:10 , 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, 29 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: 1000139-89.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA REGINA VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000139-89.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:LIGIA REGINA 

VITAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 
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DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 15:20 , 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, 29 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: 1001477-69.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CAMPOS PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA PELIZER OAB - MT15929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, impugnar a 

contestação. Santo Antônio do Leverger, 29 de janeiro de 2020 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-66.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO BENEDITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000147-66.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:VANDO 

BENEDITO DE OLIVEIRA 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: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

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, 29 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-72.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUBER VIEIRA DE SOUZA OAB - GO51230 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO VERDE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

atenção às normas da CNGC/MT, IMPULSIONO o para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para 

manifestar-se no feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. São Félix do Araguaia/MT, 29 de janeiro de 2020. FLÁVIO 

SOUSA NOGUEIRA Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-39.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação 

vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, IMPULSIONO o feito para 

intimar a parte Autora, na pessoa de seu advogado constituído, para, 

querendo, apresetar Impugnação à Contestação (ID 16623948), no prazo 

legal. São Félix do Araguaia, 29 de janeiro de 2020. Flávio Sousa Nogueira 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-83.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

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 SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010001-83.2014.8.11.0017. Vistos, etc. Com fundamento nos arts. 6º e 

10º, do Novo Código de Processo Civil, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

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. 

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo. Com relação aos argumentos jurídicos 

trazidos pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação 

vigente, que, presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos 

litigantes, e cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado. 

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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. São 

Félix do Araguaia-MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-47.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM DA CRUZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo nº. 

1000203-47.2019.8.11.0017 Reclamante: JOSÉ JOAQUIM DA CRUZ FILHO 
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Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO proposta por JOSÉ JOAQUIM DA 

CRUZ FILHO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.. Em análise ao sistema PJE observo que os autos do 

Processo n.º 1000202-62.2019.8.11.0017 e os presentes autos possuem 

a mesma parte a mesma causa de pedir e pedido, assim, esta ação deverá 

ser extinção em razão da litispendência. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Pois bem, compulsando os presentes e o 

continente, verifico que a situação em análise é idêntica a ação/Processo 

n.º 1000202-62.2019.8.11.0017 a qual já foi decidida. Desta forma, com 

espeque nos arts. 59 e 485, V, ambos do Código de Processo Civil 

vislumbro que a extinção do feito é medida de rigor. A litispendência se 

caracteriza através do ajuizamento de duas ações que possuam as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, como 

determinam os §§ 1º e 2º do art. 337, do CPC: “§ 1º Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Sobre a litispendência, leciona 

Nelson Nery Junior: Ocorre a litispendência quando se reproduz ação 

idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm 

os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). 

A citação válida é que determina o momento em que ocorre a 

litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já fora anteriormente 

ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá 

prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito 

(CPC 267 V).” (Código de Processo Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 

655). Desta forma, outro caminho não há que não seja a extinção do 

processo sem resolução do mérito em razão da litispendência com os 

autos de Cód. 144537. DISPOSITIVO. ANTE O EXPOSTO, julgo extinta a 

demanda, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, V, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Transitada 

em julgado, arquive-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 à apreciação da Excelentíssima Juíza 

de Direito do Juizado Especial Cível de São Félix do Araguaia, Dra. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do 

Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – 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. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-47.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM DA CRUZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo nº. 

1000203-47.2019.8.11.0017 Reclamante: JOSÉ JOAQUIM DA CRUZ FILHO 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO proposta por JOSÉ JOAQUIM DA 

CRUZ FILHO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.. Em análise ao sistema PJE observo que os autos do 

Processo n.º 1000202-62.2019.8.11.0017 e os presentes autos possuem 

a mesma parte a mesma causa de pedir e pedido, assim, esta ação deverá 

ser extinção em razão da litispendência. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Pois bem, compulsando os presentes e o 

continente, verifico que a situação em análise é idêntica a ação/Processo 

n.º 1000202-62.2019.8.11.0017 a qual já foi decidida. Desta forma, com 

espeque nos arts. 59 e 485, V, ambos do Código de Processo Civil 

vislumbro que a extinção do feito é medida de rigor. A litispendência se 

caracteriza através do ajuizamento de duas ações que possuam as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, como 

determinam os §§ 1º e 2º do art. 337, do CPC: “§ 1º Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Sobre a litispendência, leciona 

Nelson Nery Junior: Ocorre a litispendência quando se reproduz ação 

idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm 

os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). 

A citação válida é que determina o momento em que ocorre a 

litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já fora anteriormente 

ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá 

prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito 

(CPC 267 V).” (Código de Processo Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 

655). Desta forma, outro caminho não há que não seja a extinção do 

processo sem resolução do mérito em razão da litispendência com os 

autos de Cód. 144537. DISPOSITIVO. ANTE O EXPOSTO, julgo extinta a 

demanda, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, V, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Transitada 

em julgado, arquive-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 à apreciação da Excelentíssima Juíza 

de Direito do Juizado Especial Cível de São Félix do Araguaia, Dra. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do 

Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – 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. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137532 Nr: 885-87.2017.811.0017

 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): M A Souto ME, Maria Aparecida Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl. 55, eis que a pesquisa de endereço do requerido se 

fará junto aos Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 ´

 Cumpridas as providências supracitadas, sem nova conclusão, intime-se 

a parte autora para requerer o que entender de direito.

Cumpra.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9819 Nr: 716-23.2005.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divininho da Farmácia, Marcio Costa 

Gonçalves, Welton Gonçalves, Antonio Neto Dias Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLENY LÁZARO DA SILVA 

SOUZA - OAB:4614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Em vista disso, consoante o disposto nos artigos 321, parágrafo único, 

c/c 330, IV, c/c 485, I, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se 

impõe. Dispositivo Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

exame do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. 

P.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6713 Nr: 27-91.1996.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmair Luiz da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Cristina Marques 

Alves Fonseca - OAB:7332-MT, Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado na petição retro (fls. 260).

Promova-se a pesquisa de bens do executado via sistema INFOJUD, 

mediante requisição das três últimas declarações de imposto de renda.

 O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD seguirá em anexo. Em 

razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e cautelas 

para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos termos do 

artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40231 Nr: 902-31.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

- INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. da Silva Reis - ME, Dorotéia da Silva Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Às fls. 35/45, a parte exequente manifestou-se nos autos requerendo a 

requisição de cópia das três últimas declarações de renda da titular da 

empresa executada (CPF 962.157.121-91).

 Pois bem. Tratando-se de firma individual não há distinção patrimonial 

entre a pessoa física e a jurídica. A jurisprudência é pacífica no sentido de 

que há confusão patrimonial entre empresa e empresário.

 Portanto, no que tange ao empresário individual, a responsabilidade do 

titular (proprietário) é ilimitada e confunde-se com a da empresa.

 Assim, defiro o pedido formulado pela parte exequente.

Promova-se a pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, mediante 

requisição das três últimas declarações de imposto de renda da titular da 

empresa executada.

 O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD seguirá em anexo. Em 

razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e cautelas 

para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos termos do 

artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43565 Nr: 619-71.2015.811.0017

 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): Ezequiel Celestino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:11.054-A, Tenille Pereira 

Fontes - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Primeiramente, revogo a decisão de folha 24 e, por conseguinte, defiro o 

pedido da parte exequente formulado à fl. 22.

A pesquisa para obtenção do endereço do requerido será realizada junto 

aos Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 ´

 Cumpridas as providências supracitadas, sem nova conclusão, intime-se 

a parte requerente para requerer o que entender de direito.

Cumpra.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142582 Nr: 478-47.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Monção de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade ao autor Antônio Monção de Miranda, no valor de 01 (um) salário 

mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da data da 

propositura da ação (28/02/2018). Em consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Para isso: Tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício 

ora concedido, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

independentemente do trânsito em julgado, juntando nos autos 

comprovante do cumprimento de referido comando.Quanto as prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária pelo INPC, a 

partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora de mora segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação (art. 

1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).A 

correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal.ISENTA a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 

7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146257 Nr: 2670-50.2018.811.0017

 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: Gracy Oliveira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de ação previdenciária para a concessão de 
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Aposentadoria Rural por Idade proposta por Gracy Oliveira Pereira, em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social.A autarquia requerida suscita a 

prejudicial de mérito da prescrição quinquenal e, no mérito, sustenta que a 

parte autora não comprovou os requisitos legais para concessão do 

benefício. Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, 

reiterando o alegado na inicial. Pois bem. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, 

o efetivo exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a 

luz do artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento 

de produção de prova oral, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 01/07/2020 as 15:40 hrs (MT). Intime-se a advogada da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de 

testemunhas que pretende ouvir na audiência. O causídico deve ainda ser 

advertido para que proceda em conformidade com o artigo 455, 

parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe informar ou 

intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada. Intime-se pessoalmente a parte autora para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento, acompanhada de seu 

advogado. Intime-se a Autarquia requerida da data designada. Cumpra-se. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32915 Nr: 1615-11.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adebaldo Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Às fls. 14 e 16 consta a informação de que o executado teria feito o 

depósito do valor em execução em conta judicial vinculada a estes autos.

 Assim, confirmado pela Sra. Gestora o depósito na conta judicial (fl. 14), 

expeça-se Alvará de transferência eletrônica para a conta bancária do 

Estado exequente.

 Após, intime-se o Estado exequente para que proceda a imputação do 

débito, e deduzido o valor quitado apresente cálculo atualizado do saldo 

em execução, se houver.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13163 Nr: 1570-80.2006.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Paciente 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:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se sobre o 

cálculo apresentado às fls. 155-156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32507 Nr: 1163-98.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Araújo de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Honda S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640-MS

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora a efetuar o pagamento 

das custas judiciais, conforme sentença de fls. 86-87 e cálculo de fls. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36791 Nr: 707-80.2013.811.0017

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terra Agência de Viagens Ltda., Miguel Malheiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Job de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:, 

Renato Gomes Nery - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora a juntar aos presentes 

autos o comprovante do recolhimento das custas processuais, conforme 

certidão do contador judicial às fls retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141805 Nr: 5-61.2018.811.0017

 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: Costa e Vieira LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neivo Spigosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE SCHAFER BARCHET - 

OAB:14632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte exequente a recolher a 3ª 

parcela das custas iniciais. Para tanto, a guia de parcelamento pode ser 

e m i t i d a  n o  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/consulta/guias-do-processo/

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38784 Nr: 2525-67.2013.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dantes Umberto Lasse - ME, D. da Silva Reis - ME, 

Rafaela Lasse Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do 

Araguaia - SICREDI ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora do cálculo apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134970 Nr: 1451-70.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sacolão Supermercado e Variedades Ltda - 

EPP, Milton Berte, Marino Francisco Berté, Leodir Rrabello, Tersinha 

Savalea Berte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

o Requerente a dizer o quê de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39124 Nr: 2825-29.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilane Medeiros dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR A PARTE AUTORA para juntar 

aos autos, em 05 (cinco) dias, comprovante de pagamento das custas de 

Carta Precatória que será encaminhada à Comarca de Porto Alegre do 

Norte/MT, a fim de PROCEDER A CITAÇÃO da Executada.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 004/2020 – CNPar

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA LÍLIAN BARTOLAZZI LAURINDO 

BIANCHINI, MERITÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORUM DA 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

RESOLVE:NOMEAR a servidora, Thamyres Muller Silva, brasileira, solteira, 

portadora do RG nº 15800750 SSP/MT, CPF 005.918.001-36, PIS/PASEP nº 

156635149778 , Título de Eleitor nº 0316 4913 1805, zona 018, seção 

0085, natural de Mirassol D’ Oeste - MT, filha de José Ribeiro da Silva e 

Cristina Mara Muller da Silva, residente e domiciliada na Rua: Nilma Pereira 

Leite, nº 627, Bairro: Centro, Mirassol D’ Oeste-MT, para exercer em 

comissão o cargo de Assessora de Gabinete II, lotando-a no Gabinete da 

Vara Única/Juizado Especial, desta Comarca, com efeitos a partir da 

assinatura do Termo de Posse, Compromisso e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação deste.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. São José dos Quatro Marcos, 16 de Janeiro de 2020. Lílian 

Bartolazzi Laurindo Bianchini Juiza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 59498 Nr: 166-10.2015.811.0039

 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: ALINE FEITOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 1. Vistos.

2. Considerando que o perito nomeado anteriormente manteve-se inerte 

quando das suas intimações, bem como que o presente feito pende de 

perícia, REVOGO a nomeação anterior, e, em consequência, nomeio, 

independentemente de compromisso, o Dr. Marcelo Aparecido Delforno, 

CRM/MT nº 8702, Cel: (65) 99642-6838, 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 15 (quinze) dias, a 

indicação de assistentes técnicos.

3. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem 

como intimar o expert desta nomeação, sendo cumprida INTEGRALMENTE 

com a máxima observância a decisão prolatada em fls. 151.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 64018 Nr: 1547-53.2015.811.0039

 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: EDIVANIA ALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVAN ANTONIO MAIA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Vistos.

2. Defiro o pleito retro. Suspendo o processo pelo prazo de 90 (noventa) 

dias.

3. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora, para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 67010 Nr: 188-34.2016.811.0039

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.G COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY A. STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1010, §1º, CPC.

 2. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

3. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, com nossas homenagens.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 68422 Nr: 671-64.2016.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 Vistos.

1. Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1010, §1º, CPC.

 2. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

3. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, com nossas homenagens.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini
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 Cod. Proc.: 91875 Nr: 3496-10.2018.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO JOSÉ DA CRUZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE PIVOTTI 

JUNQUEIRA - OAB:24860/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3496-10.2018.811.0039.

Código nº. 91875

1. Vistos.

2. Cuida-se de ação de Execução Fiscal ajuizada por Município de São 

José dos Quatro Marcos, em desfavor do Leandro José da Cruz - ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

3. Deste modo, constata-se que o executado adimpliu com a obrigação de 

fazer imposta, conforme manifestação em ref. 21, à medida que se impõe 

é a extinção do presente feito.

4. É o sucinto relato.

5. Decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a obrigação 

nos autos já foi devidamente adimplida conforme ref. 21, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

7. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

8. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

9. Condeno ainda o exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

10. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

11. Publique-se.

 12. Intime-se.

 13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 92396 Nr: 3694-47.2018.811.0039

 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: FABIO AUGUSTO FERREIRA, ANGELICA PEREIRA 

BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. B. DA SILVA PINHEIRO-ME, MARIA 

BERNADETE DA SILVA PINHEIRO, JOÃO PINHEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA PEREIRA BUENO - 

OAB:8468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Vistos.

2. Inicialmente, cumpre registrar que esta magistrada tem conhecimento de 

todos os atos do deslinde do feito, de modo que todas as decisões aqui 

proferidas são embasadas nos princípios legais e na apreciação estrita da 

legislação vigente.

3. Consigno que pedido já analisado só será reapreciado se restar 

constatada a existência de fato novo, uma vez que o ordenamento jurídico 

pátrio não contempla "pedido de reconsideração”, pois, caso contrário 

fosse, a discussão poderia se estender ad eternum.

4. Deste modo, INDEFIRO pleito de reanalise.

 5. No mais, em atenção às circunstâncias fáticas alegadas e 

peculiaridades do feito, concedo o direito ao parcelamento das custas de 

preparo/distribuição do processo conforme inteligência dos artigos 98, § 

6º do CPC c/c o artigo 468, §6º da CNGC.

6. Após o pagamento da primeira parcela das custas, voltem-me 

conclusos para apreciar a inicial.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 87431 Nr: 1341-34.2018.811.0039

 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: EDNA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA XAVIER DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:18387

 1. Vistos.

2. Tendo em vista a Contestação apresentada pela parte embargada, 

DETERMINO a intimação da parte embargante para se manifestar acerca 

do que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

4. Intime-se, expedindo o necessário.

 5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 59189 Nr: 61-33.2015.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON PEREIRA DE SALES - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED, Lutielen Medianeira Feltrin Paniz - 

OAB:0

 AUTOS Nº 61-33.2015.811.0039.

CÓDIGO 59189.

 1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Ailtron Pereira de 

Sales - de cujus em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte exequente em ref. 77.

4. Conforme ref. 109, a parte executada concordou tacitamente com os 

valores apresentado pela executada.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela parte exequente, constam os valores 

de R$ 24.001,48 (vinte e quatro mil e um reais e quarenta e oito centavos) 

referente às verbas pretéritas, R$ 1.820,79 (um mil oitocentos e vinte reais 

e setenta e nove centavos) referentes aos honorários advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente em 

ref. 77, nos valores R$ 24.001,48 (vinte e quatro mil e um reais e quarenta 

e oito centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 1.820,79 (um mil 

oitocentos e vinte reais e setenta e nove centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 66778 Nr: 83-57.2016.811.0039
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE MENCHE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 83-57.2016.811.0039.

CÓDIGO 66778.

 1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Matilde Menche de 

Carvalho em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte executada em ref. 102.

4. Conforme ref. 107, a parte exequente concordou com os valores 

apresentado pela executada.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela parte executada, constam os valores 

de R$ 33.370,85 (trinta e três mil trezentos e setenta reais e oitenta e 

cinco centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 3.115,79 (três mil 

cento e quinze reais e setenta e nove centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela executada em 

ref. 102, nos valores R$ 33.370,85 (trinta e três mil trezentos e setenta 

reais e oitenta e cinco centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 

3.115,79 (três mil cento e quinze reais e setenta e nove centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 88319 Nr: 1788-22.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NOGUEIRA CAMELO - 

OAB:24813/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 1788-22.2018.811.0039

CÓDIGO 88319

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

com Partilha de Bens, ajuizado por Wilson Buss, em face de Nelci de 

Oliveira, ambos já qualificados.

3. Tendo em vista a certidão de ref. 43, determino a intimação pessoal da 

parte autora para que arque com as custas do oficial meirinho, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 89694 Nr: 2476-81.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NOGUEIRA CAMELO - 

OAB:24813/O

 Vistos em recesso forense.

 1. Cuida-se de Ação de Reconhecimento e Desconstituição da União 

Estável com Partilha de Bens proposta por Nelci de Oliveira em desfavor 

do Wilson Buss, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Devidamente citada à parte requerida apresentou sua contestação 

(fl.80), bem como fora impugnado pela parte autora (fl. 101).

3. Deste modo, intimem-se as partes para manifestação, especificando as 

provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, conclusos para designação de audiência, caso necessário, ou 

prolação da sentença.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 90197 Nr: 2761-74.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR LINO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 33.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de IMPLANTAR o 

benefício de Auxílio Doença em favor do requerente, consistente numa 

renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data do cessamento do benefício, ou seja, 

07/08/2019, dessa forma, CONDENANDO o instituto requerido para 

CONVERTER o benefício auxilio doença em Aposentadoria por Invalidez, 

inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, ou 

seja, 26/07/2019. 34.Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.35.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.36.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 n. 

7.603/2001.37.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.38.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.39.Ás 

providências.40.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 09 dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 90337 Nr: 2837-98.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERALDO GOMES BARBOSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria Pagotto - 

OAB:PROCURADORA

 1. Vistos.

2. Considerando o pleito retro, DETERMINO que a Secretária desta Vara 

proceda com o agendamento da perícia médica devendo o periciando ser 

cientificado pessoalmente acerca da data designada nos termos do art. 

501, § 4º, CNGC/MT.

3. Consigno que o não comparecimento acarretará em preclusão da prova, 

devendo a parte autora, ainda, arcar com os honorários periciais 

arbitrados.

 4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 87736 Nr: 1493-82.2018.811.0039

 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: ILTON GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA ALESSANDRA FERREIRA 

- OAB:18996/O, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE PIVOTTI 

JUNQUEIRA - OAB:24860/O

 Vistos.

 1. Cuida-se de Ação de Cobrança de verbas trabalhistas proposta por 

Ilton Gomesem desfavor da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro 

Marcos, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Devidamente citada à parte requerida apresentou sua contestação 

(fl.314), bem como fora impugnado pela parte autora (fl. 355).

3. Audiência de conciliação infrutífera (fl. 310).

4. Deste modo, intimem-se as partes para manifestação, especificando as 

provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Após, conclusos para designação de audiência, caso necessário, ou 

prolação da sentença.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 66654 Nr: 62-81.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 BRAZ DA SILVA PIASSALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 62-81.2016.811.0039 – Código 66654

VISTOS.

1. Tendo em vista o teor dos decisum em ref. 37 e 50, bem como das 

certidões em ref. 48, 58 e 62, visando o não prejuízo as partes, revogo a 

nomeação do Dr. Marcos Benedito Correia Gabriel, CRMV 2949-MT, como 

perito deste feito, com a conseguinte perca dos honorários periciais, 

nomeando em seu lugar, independentemente de compromisso, o Dr. 

Marcelo Aparecido Delforno, CRM/MT n° 8702, Cel: (65) 99642-6838, para 

responder os quesitos devendo o mesmo ser intimado desta nomeação, 

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.

2. Deverá a Secretaria de esta Vara agendar a data da perícia médica, 

bem como intimar o expert desta nomeação.

3. 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.

4. 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)

5. 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.

 6. 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.

7. Após realização da perícia, dê-se vistas às partes para manifestação.

8. No mais, extraiam-se cópias necessárias do presente feito 

encaminhando-as a Delegacia de Polícia local, para apuração do crime de 

desobediência, em tese, praticado pelo Dr. Marcos Benedito Correia 

Gabriel, bem como comunique-se ao respectivo Conselho de Medicina ao 

qual encontra-se inscrito para às providências.

9. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 87546 Nr: 1393-30.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 RAMOS SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 AUTOS Nº 1393-30.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 87546.

1.Vistos.

2. Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade, 

ajuizada por João Aparecido do Nascimento, em face de Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, ambos já qualificados.

3. Considerando a certidão de transito em julgado (ref. 64), DETERMINO a 

intimação da parte requerente para apresentar cumprimento de sentença, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

4. Após, volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

5. Cumpra-se.

 6. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de janeiro de 2020.
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Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 66411 Nr: 2432-67.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - OAB:15989, VERA 

LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N° 2432-67.2015.811.0039

CÓDIGO 66411

 Vistos.

1. Defiro o pleito retro.

2. DETERMINO a suspensão do processo no prazo de 90 (noventa) dias.

3. Após o transcurso do prazo de suspensão intime-se a parte autora 

para o devido prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 91477 Nr: 3354-06.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBATF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRTF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER PERUCHI DE MATOS 

- OAB:9865/MT

 16.Ante o exposto HOMOLOGO o acordo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, sob o 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de DECRETAR o 

divórcio de Suzelei Barbosa Alfredo Tomaz Ferreira e Carlos Roberto 

Tomaz Ferreira.17.Consigno ainda que em caso de descumprimento do 

aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. 18.Condeno as partes ao pagamento de custas 

processuais, porém suspendo nos termos do art. 98 § 3°, do Código de 

Processo Civil.19.Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

registro no cartório competente (art. 32, da Lei 6.515/77).20.Oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil competente, no sentido de providenciar a 

necessária averbação na Certidão de Casamento.21.Notifique-se o 

Ministério Público.22.Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.23.Publique-se.24.Registre-se (art. 317, § 4º Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI). 25.Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 09 

de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 67575 Nr: 370-20.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MARIN DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 AUTOS Nº 370-20.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 67575.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria Rural por Idade com 

Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por Nelson Marin Rodrigues, em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos já qualificados.

3. Considerando a certidão de transito em julgado (ref. 64), DETERMINO a 

intimação da parte requerente para apresentar cumprimento de sentença, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

4. Após, volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

5. Cumpra-se.

 6. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63659 Nr: 1433-17.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RICARDO PAZETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT

 Processo Criminal nº: 1433-17.2015.811.0039

Código: 63659

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: EDSON RICARDO PAZETE.

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério 

Público Estadual em face de EDSON RICARDO PAZETE, devidamente 

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções penais 

previstas no artigo 129, § 9º, artigo 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea 

“f”, por duas vezes, todos do Código Penal e artigo 21 da Lei de 

Contravenções Penais c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, na 

forma do artigo 69, do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos 

descritos nos seguintes termos, in verbis:

“01º FATO - Consta dos inclusos de inquérito policial que no dia 12 de abril 

de 2014, na residência particular localizada na Rua Niterói, nº 921, centro, 

nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos, EDSON 

RICARDO PAZETE, vulgo “RICARDO”, com consciência e vontade, de 

modo a configurar violência doméstica contra a mulher na forma da lei 

específica, ofendeu a integridade corporal da vítima Elaine Pereira da 

Conceição Pazete, sua ex-companheira.”

“02º FATO - Consta ainda que no dia 19 de setembro de 2014, em uma 

festa à fantasia na Chácara da Sandra, na cidade de Mirassol D'Oeste, 

EDSON RICARDO PAZETE, vulgo “RICARDO”, com consciência e vontade, 

de modo a configurar violência doméstica contra a mulher na forma da lei 

específica, ameaçou a vítima Elaine Pereira da Conceição Pazete, sua 

ex-companheira, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave”

“03º FATO - Consta, ademais, que, no dia 21 de setembro de 2014, por 

volta de 03h30min, na Feira Municipal da cidade de Mirassol D'Oeste, 

EDSON RICARDO PAZETE, vulgo “RICARDO”, com consciência e vontade, 

praticou vias de fato contra a vítima Elaine Pereira da Conceição Pazete, 

sua ex-companheira.”

“04º FATO - Consta, por fim, em data não precisada, mas certamente 

anterior ao dia 01 de dezembro de 2014, nesta cidade e comarca de São 

José dos Quatro Marcos, EDSON RICARDO PAZETE, vulgo “RICARDO”, 

com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica 

contra a mulher na forma da lei específica, ameaçou a vítima Elaine Pereira 

da Conceição Pazete, sua ex-companheira, por palavras e gestos, de 

causar-lhe mal injusto e grave.”

A denúncia foi recebida em 08 de junho de 2016 (ref. 04). O acusado foi 

citado pessoalmente (ref. 08) e apresentou Resposta à Acusação (ref. 

09).

Na instrução processual foi ouvida a vítima, três testemunhas e 

interrogado o réu.

 O Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a 

procedência parcial da inicial acusatória, com a condenação do réu nos 

crimes dos artigo 129, § 9º do Código Penal e artigo 21 da lei de 

contravenções penais c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, e 
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pela absolvição dos do crime previsto no artigo 147 do Código Penal. A 

Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, sustendo a 

insuficiência probatória.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

De proêmio, insta salientar a presença das condições genéricas da ação 

(legitimidade ad causam, possibilidade jurídica do pedido/tipicidade 

aparente, interesse de agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 

c/c art. 18 do Código de Processo Penal).

Da mesma forma, estão presentes os pressupostos processuais de 

existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade 

específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, 

originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial), razão pela 

qual passo a analisar o mérito da acusação.

Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram 

obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, 

LV). O processo encontra-se apto a ser julgado.

1. DO MÉRITO.

1.1 DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.

Trata-se de infração penal, prevista no artigo 21, do Decreto-lei n° 

3.688/41, que ataca a incolumidade física, consubstanciada em atos de 

ataque ou violência contra pessoa, desde que não caracterizem lesões 

corporais.

A MATERIALIDADE da prática da infração penal de vias de fato no âmbito 

da violência doméstica está sobejamente demonstrada por meio do Boletim 

de Ocorrência de fls. 29/30, termo de representação criminal de f. 19, 

Termo de depoimento da vítima (f. 17), Pedido de Medidas Protetivas (f. 

19/21) e Termo de Interrogatório extrajudicial do acusado (f. 23/24).

Quanto à AUTORIA, encontra-se confirmada através da palavra da vítima, 

quando ouvida tanto na fase investigativa, a qual está em consonância 

com as demais provas colhidas nos autos. Senão vejamos.

“[...]QUE também no dia 21/09/2014, estando na cidade de Mirassol 

D’Oeste – MT veio a sofrer um chute na coxa esquerda, causando-lhe 

lesões.[...]” (fls. 19).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima reafirmou 

ipsis litteris, os fatos delituosos narrados em seara inquisitorial.

 A fim de corroborar o depoimento da vítima, temos o depoimento das 

Edmilson de Jesus e Francielli Mazete de Souza. Declararam que estavam 

junto a vítima no dia e que viram a viram o réu agredindo a vítima.

O acusado, por sua vez, quando interrogado judicialmente, negou os fatos 

delituosos relatados pela vítima, alegando que não a agrediu.

Assim, é evidente que suas declarações encontraram em consonância 

com as demais provas colmadas nos autos, sobretudo com o depoimento 

da vítima e do depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo, acima 

transcritos.

Com efeito, e considerando que a palavra da vítima não se encontra 

isolada nos autos, consoante acima fundamentado, restam configuradas a 

autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato no âmbito 

da violência doméstica contra a mulher, por consequência, a conduta 

praticada pelo denunciado.

Reconheço, pois, a agravante insculpida no art. 61, II, “f”, do CP, haja vista 

o crime ter se perpetrado com violência contra a mulher na forma da lei 

específica.

1.2 DO CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (Artigo 129, §9º do Código Penal).

A materialidade da prática da infração penal de lesão corporal no âmbito 

da violência doméstica está sobejamente demonstrada por meio do Boletim 

de Ocorrência de fls. 27/29, termo de representação criminal de f. 30.

Quanto à análise da autoria do crime, examinando criteriosamente o 

conjunto probatório colacionado aos autos, constato que esta se encontra 

comprovada apenas com relação ao delito de lesão corporal.

Em seu depoimento judicial, a vítima Elaine Pereira da Conceição Pazete, 

ex-convivente do acusado, confirmou os fatos narrados em seara 

inquisitorial, asseverando que foi agredida pelo acusado em sua 

residência. No entanto, alegou não se recordar de ter sido ameaçada por 

ele. Nesse sentido, oportuna a transcrição parcial de seu depoimento 

judicial:

“[...]

Promotora: Eu queria que a senhora relatasse o que aconteceu nessa 

data. Era a residência da senhora esta?

Vítima: nós começamos a discutir, eu não me recordo porque, mas sempre 

que a gente discutia tinha agressões, e nesse dia foi quando a gente se 

separou. Ele veio pra cima de mim, o nosso filho estava perto, ele pegou e 

me levou pra dentro do quarto, colocou o travesseiro sobre mim, isso na 

presença do nosso filho, tentando me enforcar, tampando minha boca e 

eu pedindo pelo o amor de Deus para ele não fazer isso.

[...]

Promotora: Consta aqui, Elaine, que nesse dia ele tinha te dado soco e 

apertos no braço, que tem até umas fotos aqui e que esses fatos foram 

vistos por sua amiga Franciely.

Vítima: Sim. Até então ela era minha cliente.

Promotora: Mas foi nesse dia que ele te enforcou, que te deu esse soco 

esse aperto?

Vítima: Foi nesse dia, até então que era pra eu fazer esse B.O. nesse dia 

e eu não quis, eu queria poupar, eu queria poupar várias vezes, eu não 

queria porque se ele chegasse a ir preso, a gente tem um filho, passava 

várias coisas pela minha cabeça, mas isso não foi só uma vez que isso 

aconteceu. E ai ela, minha cliente, ela chegou na loja, no meu pet e falou 

“amiga oque é isso?” e aí eu já comecei a chorar.

Promotora: Ficou roxo o seu braço?

Vítima: Ficou roxo o meu braço.

Promotora: Mas ela viu essa lesão e não viu o momento isso acontecer?

Vítima: Exato.

Promotora: ela viu as marcas de aperto no seu braço?

Vítima: Aperto, murro, por que ele tentava me enforcar no dia, entendeu? 

Dessa briga.

O acusado, por sua vez, negou a prática do delito, sustentando em sua 

versão, que a vítima, na verdade, quer lhe prejudicar:

“[...]

Juiz: São verdadeiros esses fatos?

Réu: Não, discordo. Tem várias coisas, o senhor pode ir seguindo pra mim, 

desde o início?

Juiz: Esse primeiro aqui. O senhor teria no dia 02 de abril de 2014 na 

residência da, Rua Niterói, que o senhor teria praticado violência 

domestica contra ela.

Réu: Não, eu discordo, isso ai senão me engano que quando houve o 

desquite realmente. Foi no dia da separação. Ela me trancou dentro de 

casa, eu querendo ir embora, na separação e ela me trancou pra dentro 

de casa me ameaçando de faca e, no jeito que abriu a porta, o portão 

fechado ainda, eu pulei o portão, quebrei o pé e ela veio ainda pra cima de 

mim com pedra pra tacar em mim. Mas eu já com o pé quebrado não 

conseguia mais correr, ficou por ali mesmo. Tem, senão me engano, no 

Boletim de Ocorrência que ela escondeu o meu celular que eu tinha 

gravado conversas, ela me ameaçando e não eu ameaçando ela. Que 

escondeu o celular, não conseguimos pegar o celular e acabou nisso ai, 

mas nesse dia foi o desquite, mas não eu agredindo ela, mas ao contrário 

como ocorreu.

Promotora: Em relação a estas fotos aqui do processo, o senhor tem 

conhecimento dessas fotos, que ela relatou que essas lesões foram 

ocorridas no primeiro fato no dia 02 de abril de 2014 que o senhor teria 

dado um soco e aperto no braço.[...]

Réu: Eu realmente tenho até conhecimento dessas fotos, pelo processo, 

mas falar assim que fui eu quem fiz, ou tem socos na cara, não eu estava 

me defendendo, como eu já falei pra você, ela vinha pra cima de mim com 

faca, com socos, com pedra e oque eu poderia fazer?

Promotora: Oque eu quero saber, é o seguinte, aqui o senhor está sendo 

denunciado por lesão corporal e vias de fato. Aconteceu essa agressão?

Réu: Não, por minha parte não.

Promotora: Então o senhor está falando que ela foi pra cima do senhor, 

nessa data houve então vocês entraram em luta corporal, em vias de 

fato?

Réu: em luta corporal eu não digo isso, porque quando uma pessoa vem 

para cima de você e você não quer brigar, ou você segura a pessoa ou 

você vai correr. Correr eu não teria como porque a porta de casa estava 

trancada, então oque eu vou fazer? Eu vou segurar a pessoa, segurar 

aonde? Nos braços.

Promotora: Então o senhor segurou ela mas o senhor alega, em razão dela 

estar indo...

Réu: Exatamente.

Promotora: E essas marcas que ela tem no braço, podem ser então em 

razão disso.

Réu: Acredito que poderia ser.
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Como se vê, não obstante a negativa do réu, a narrativa da ofendida 

amolda-se perfeitamente à figura típica descrita no artigo 129, §9º do 

Código Penal, pois a lesão foi praticada no âmbito doméstico e familiar, 

razão pela qual resta configurada a figura típica qualificada, por mais em 

que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado, pelo 

depoimento da vítima, é de se perceber que embora esta tenha tentado 

minimizar a gravidade dos fatos, alegando que somente se defendeu da 

vítima. Tais declarações, aliada às demais provas constantes nos autos, 

amoldam-se perfeitamente à figura típica descrita no artigo 129, §9º do 

Código Penal, vez que esta era ex-convivente de EDSON RICARDO, razão 

pela qual resta configurada a figura típica qualificada.

 No tocante ao argumento de ausência de exame de corpo de delito, 

esclareço que aludido tema está há muito tempo pacificado na doutrina e 

jurisprudência nacional.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Eventual ausência de laudo pericial não impede a condenação por 

lesão corporal, diante dos demais elementos de prova carreados aos 

autos. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no art. 167, a 

possibilidade de prova testemunhal suprir a falta do exame de corpo de 

delito, razão pela qual não há se falar em ausência de materialidade. [...] 6. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 191.703/MG, 

Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 

4/3/2013)

Também é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA – CONDENAÇÃO – RECURSO 

DEFENSIVO – ART. 129, §9º DO CP – AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO 

DE DELITO – PRESCINDIBILIDADE – OUTRAS FONTES DE PROVA 

COERENTES E ROBUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CPP – 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – 

ANIMUS LAEDENDI EVIDENCIADO – ART. 147 DO CP – ATIPICIDADE DA 

CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO – EMBRIAGUEZ CULPOSA – 

CRIME DOLOSO FORMAL – POSSIBILIDADE DE INFUNDIR TEMOR NA 

VÍTIMA – RECURSO IMPROVIDO. Em que pese o crime de lesão corporal 

deixar vestígios, sendo necessário o exame de corpo de delito, a teor do 

disposto no art. 158, do CPP, não se pode admitir que a simples ausência 

da prova técnica seja suficiente para sustentar uma absolvição, quando 

os demais elementos probatórios, incluindo-se depoimentos de 

testemunhas presenciais e do interrogatório do réu, estão aptos e seguros 

a comprovar a materialidade delitiva e a autoria do crime, conforme 

preceitua o art. 167 do CPP, até porque o crime em questão, quando 

decorrente de violência doméstica, tem como objeto jurídico a tutela da 

integridade física e psíquica do individuo, bem como a paz, tranquilidade e 

harmonia no seio familiar. [...] (Ap 83320/2015, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 02/10/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

CONTRA A MULHER - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - ABSOLVIÇÃO - 

INVIABILIDADE - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO - 

CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, f, DO CÓDIGO 

PENAL - BIS IN IDEM - EXCLUSÃO - CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO 

DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEBATE – 

INVIABILIDADE - APELO MINISTERIAL PROVIDO E DEFENSIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência do laudo de exame de corpo de 

delito não possui o condão, por si só, de infirmar as demais provas 

coligidas nos autos, nomeadamente a testemunhal, que evidencia, indene 

de dúvida, as lesões sofridas pela ofendida. [...] (Ap 11968/2015, DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

14/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015).

 Assim, por tudo que restou grafado em linhas anteriores não há dúvidas 

que as provas encartadas aos autos são robustas e eficazes, tanto no 

que diz respeito à materialidade quanto à autoria, restando demonstrado 

de forma incontestável que o acusado praticou o delito de lesão corporal 

no âmbito da violência doméstica.

 Por outro lado, no tocante ao delito de ameaça, tenho que os elementos 

de informações colhidos em fase investigativa não se mostraram 

presentes durante a instrução processual. Com efeito, em suas 

declarações judiciais, a vítima alegou que não se recorda de ter sido 

ameaçada pelo acusado. O réu, do mesmo modo, nega ter cometido o 

delito contra a ofendida. As testemunhas, por suas vezes, não 

presenciaram o fato, razão pela qual não puderam afirmar a ocorrência ou 

não da ameaça.

Desta forma, evidenciada a dúvida quanto à autoria da infração de 

ameaça no âmbito da violência doméstica, deve imperar o princípio do in 

dúbio pro reo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado 

EDSON RICARDO PAZETE, já qualificado nos autos, pela prática dos 

crimes previstos no artigo 21, caput da lei de Contravenções Penais, c/c 

art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, e artigo 129, § 9º do Código 

Penal, e ABSOLVÊ-LO do delito previsto no artigo 147, caput, c/c art. 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.

Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal.

I. DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.

A pena prevista para o crime, nos termos do artigo 129, §9º do Código 

Penal é de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, 

considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

observo que:

A) O réu agiu com dolo natural do delito, sendo inegável a reprovabilidade 

de seu ato, devendo a culpabilidade ser tida em grau normal;

B) Em que pese possuir inúmeros feitos criminais em seu desfavor pela 

prática de crimes no âmbito da violência doméstica contra a mulher, o 

acusado não ostenta condenação transitada em julgado em data anterior a 

este delito, razão pela qual nenhuma anotação será valorada como maus 

antecedentes em razão do impeditivo da Súmula 444 do STJ;

C) Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

D) Também não constam informações específicas sobre a personalidade 

do condenado;

E) Quanto aos motivos devem ser considerados normais a espécie;

F) As circunstâncias do crime também são as normais; uma vez que não 

se pode valorar desfavoravelmente o fato de ele ter praticado o crime em 

ambiente familiar, sob pena de se incorrer em bis in idem, uma vez que 

esta circunstância já se prestou a qualificar o delito;

G) Não há dados concretos para que se possa aferir as consequências 

causadas pelo delito.

H) Por fim, o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do 

delito.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A 

PENA-BASE no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes, 

motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) meses 

de detenção.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição 

ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 03 (três) 

meses de detenção.

II. DO CRIME DE VIAS DE FATO.

A pena prevista para a contravenção penal, nos termos do artigo 21 da 

LCP é de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, 

considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

observo que:

I) Apesar de inegável a reprovabilidade de seu ato, o réu agiu com dolo 

natural do delito, devendo a culpabilidade ser tida em grau normal;

J) Em que pese possuir inúmeros feitos criminais em seu desfavor pela 

prática de crimes no âmbito da violência doméstica contra a mulher, o 

acusado não ostenta condenação transitada em julgado em data anterior a 

este delito, razão pela qual nenhuma anotação será valorada como maus 

antecedentes em razão do impeditivo da Súmula 444 do STJ;

K) Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

L) Também não constam informações específicas sobre a personalidade 

do condenado;

M) Quanto aos motivos devem ser considerados normais a espécie;

N) As circunstâncias do crime também são as normais; uma vez que não 

se pode valorar desfavoravelmente o fato de ele ter praticado o crime em 

ambiente familiar, sob pena de se incorrer em bis in idem, uma vez que 

esta circunstância será valorada da segunda fase.

O) Não há dados concretos para que se possa aferir as consequências 

causadas pelo delito.

P) Por fim, o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do 
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delito.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A 

PENA-BASE no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase da dosimetria de pena, incide a circunstância 

AGRAVANTE prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, motivo 

pelo qual AGRAVO A PENA INTERMEDIÁRIA em 1/6 da base legal, com o 

acréscimo de 03 (três) dias na pena, passando a dosá-la em 18 (dezoito) 

dias de detenção.

Inexistem qualquer causa de diminuição e aumento da pena a serem 

consideradas. Desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA ao réu EDSON 

RICARDO PAZETE em 18 (dezoito) dias de prisão simples.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando o disposto no art. 69, do Código Penal, aplicando-se o 

sistema do cúmulo material, FIXO A PENA TOTAL do sentenciado em 03 

(TRÊS) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO.

 Fixo o regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena em atenção ao 

disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

De fato, não há dúvida que o art. 44, I, do Código Penal, proíbe a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 

quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, 

bem como o artigo 46 do Código Penal somente permite a prestação de 

serviços à comunidade quando a condenação for superior a seis meses, 

todavia, na interpretação da Lei devem-se levar em conta os fins sociais a 

que ela se destina.

Portanto, utilizando-se de uma interpretação finalística e conforme a 

Constituição, levando-se em consideração os princípios da 

individualização da pena e proporcionalidade, tenho por justa e adequada 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, vez 

que cumpre, na íntegra, a finalidade da Lei e, ainda, por ser tal medida 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Observo ainda o disposto no art. 59, do CP, haja vista as condições em 

que o crime ocorreu, bem como a conduta reprovável praticada pelo réu 

em nada extrapolou os limites do tipo penal incriminador.

 Assim, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena 

restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços comunitários, 

nas condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Registro que o descumprimento injustificado da pena restritiva de direito, 

acima aplicada, ensejará sua revogação e, consequentemente a 

execução da pena privativa de liberdade pelo réu. (art. 44, §4°, CP).

Prejudicada a análise do cabimento de suspensão condicional da pena, 

diante da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de 

direito, conforme o item supra (artigo 77, inciso III, do Código Penal).

DISPOSIÇÕES FINAIS

Reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade, pois não se vislumbra 

existirem as condições à decretação de sua prisão preventiva, ou seja, 

encontram-se, nesta fase, ausentes os requisitos insertos no art. 312 do 

Código de Processo Penal que ensejariam a decretação da segregação 

cautelar do acusado.

Condeno o acusado no pagamento das custas processuais.

Intime-se o réu pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 392, inciso 

II, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

 A) Lancem-se os nomes do réu no rol dos culpados;

 B) Comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88;

C) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

D) Expeça-se guia de execução definitiva, nos termos do CNGC;

E) Arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de janeiro de 2020..

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 88209 Nr: 1735-41.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA COSTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 1735-41.2018.811.0039

CÓDIGO 88209

1. Vistos.

2. Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

3. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos à Instância 

Superior com as nossas homenagens.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 16 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 91094 Nr: 3181-79.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINES FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº 3181-79.2018.811.0039

CÓDIGO 91094

1. Vistos.

2. Considerando a existência de conflito de audiências marcadas na 

presente data, faz-se necessária a readequação de pauta deste Juízo a 

fim de evitar morosidade excessiva e desgaste das partes. Desta forma, 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada nestes autos para o dia 19 de 

FEVEREIRO de 2020, às 16h30min.

3. Destarte, comuniquem-se todas as partes via e-mail, telefone ou 

qualquer outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da 

presente redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as 

mesmas.

4. Ademais, acolho e adoto como ratio decidendi os fundamentos lançados 

na manifestação ministerial de ref. 110. Desta feita, expeça-se novo 

mandado de intimação à vítima nos endereços indicados pelo órgão 

ministerial, bem como dê-se vistas dos Autos à defensoria pública para 

que, se possível, informe o paradeiro do acusado, sob pena de ser 

decretada sua revelia processual.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 91213 Nr: 3239-82.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUVANILDE FERREIRA AZENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 AUTOS Nº. 3239-82.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 91213.

1. Vistos.

2. O embargante opôs embargos de declaração com relação a sentença 

de ref. 34, em síntese, haver omissão no citado comando judicial.

 3. É o sucinto relato.

4. Decido.

5. Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

6. Quanto a pretendida alteração da sentença embargada se revela 
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despicienda, pois trata-se de uma tentavia frustrada da parte requerente 

para alterar a senteça proferida nos autos e, porventura,o autor deseja 

modificar a referida sentença de 34 deverá interpor recurso de apelação, 

não sendo possível, deste modo, obter a alteração requerida por meio de 

embargos de declaração.

7. Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento 

dos presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando 

judicial embargado, tal como foi lançado.

8. Intime-se.

9. Expeça-se o necessário.

10. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 66190 Nr: 2351-21.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 FLÁVIA DOS SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2351-21.2015.811.0039

CÓDIGO 66190

1. Vistos.

2. Em que pese a certidão retro, tal juízo de admissibilidade corresponde 

ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, consoante novo 

regramento do Código de Processo Civil [Art. 1.010, §3º do CPC]. Consigno 

que a análise de admissibilidade não é função jurisdicional deste Juízo, 

sob pena de incorrer em usurpação de competência.

3. Deste modo, intime-se o apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso, nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

4. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

5. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 59066 Nr: 7-67.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA ALBERTA NASCIMENTO, CLÉIA DIAS 

VIEIRA, ELISMARA CRISTINA XAVIER BEJO, LEILA SIMONE BUSSOLA, 

CARLOS ALBERTO CAUZO, SANDRA DALOSTO DOS ANJOS SOARES, 

MARCIA APARECIDA TEODORO DE ALMEIDA BRAMBILLA, JOSÉ 

CHARUPA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEI LONGUI - OAB:14082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº 7-67.2015.811.0039

Código nº. 59066

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 91703 Nr: 3435-52.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE JESUS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VINICIUS SANTOS - 

OAB:15464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Vistos.

2. Defiro pleito retro.

3. Desta forma, suspendo o presente feito pelo prazo de 90 (noventa) 

dias.

4. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 92770 Nr: 3831-29.2018.811.0039

 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: ADRIELE CRISTINA DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIARA CLAUDIA DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Vistos.

2. Inicialmente, consigno que, independentemente de decisão, cabe à 

secretaria deste juízo diligencia/solicitar informações e respostas acerca 

dos documentos expedidos nos processos em tramitação na Comarca.

3. Intime-se a parte autora para informar acerca da realização da perícia 

designada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

4. Não havendo manifestação da advogada constituída, 

independentemente de nova conclusão, intime-se a parte autora 

pessoalmente.

5. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de novembrode 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63530 Nr: 1365-67.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GIAMPIETRO MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GONÇALVES DA 

SILVA PALERMO - OAB:24344/0, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 Processo Criminal nº: 1365-67.2015.811.0039

Código: 63530

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: FABIANO GIAMPIETRO MORALES.

SENTENÇA

1. Vistos.

2. Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face do réu FABIANO GIAMPIETRO MORALES, 

devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso na sanção 

penal prevista no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, pela prática 

do fato delituoso descrito nos seguintes termos, in verbis:
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“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de julho de 

2014, neste Município e Comarca de São José dos Quatro Marcos, 

FABIANO GIAMPIETRO MORALES, com consciência e vontade, 

apropriou-se de coisa alheia móvel consistente na quantia equivalente de 

R$ 31.453,92 (trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e 

noventa e dois centavos), que recebeu em razão do exercício da 

profissão de advogado, pertencentes à vítima Dalva Xavier de Araújo, 

pessoa maior de 60 (sessenta) anos.”

3. Denúncia recebida em 13/07/2017 (ref. 04).

4. Devidamente citado (ref. 08), o acusado apresentou resposta à 

acusação (ref. 18).

5. Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 07/03/2018 (ref. 

45), sendo procedida a oitiva da vítima. Considerando que o acusado 

mudou-se e não manteve o endereço atualizado nos autos, 

impossibilitando assim, sua intimação para a audiência, foi decretada sua 

revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

6. O Ministério Público apresentou alegações finais durante a audiência de 

instrução (ref. 45), pugnando pela condenação do acusado nos exatos 

termos da inicial acusatória.

7. A Defesa nomeada por este juízo, por sua vez, apresentou memoriais 

finais (ref. 80), pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão 

espontânea, bem como a aplicação da pena no mínimo legal.

8. Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

9. É o relatório. Fundamento e Decido.

10. De proêmio, insta salientar a presença das condições genéricas da 

ação (legitimidade ad causam, possibilidade jurídica do pedido/tipicidade 

aparente, interesse de agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 

c/c art. 18 do Código de Processo Penal).

11. Da mesma forma, estão presentes os pressupostos processuais de 

existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade 

específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, 

originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial), razão pela 

qual passo a analisar o mérito da acusação.

12. Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, 

foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, 

LV). O processo encontra-se apto a ser julgado.

DO OBJETO JURÍDICO

13. O artigo 168 do Código Penal, que trata do crime de apropriação 

indébita, preceitua:

"Art. 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a 

detenção:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º. A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

(…)

III – em razão de ofício, emprego ou profissão. (...)”.

14. O supracitado dispositivo legal visa à proteção do patrimônio, objeto 

jurídico tutelado pela norma penal supostamente infringida.

15. Na apropriação indébita, segundo lição de Celso Delmanto, ao contrário 

do furto ou do estelionato, inexiste subtração ou fraude, o agente tem a 

posse anterior da coisa alheia móvel, que lhe é confiada pelo ofendido, 

mas inverte a posse, isto é, passa a agir como se fosse ele o dono da 

coisa.

16. Destaco que, quando praticada em razão de ofício, emprego ou 

profissão, ou seja, por pessoas que, em regra, recebem a coisa em 

função da confiança nelas depositada, a apropriação indébita é punida 

mais gravemente, ou seja, com um aumento de pena correspondente a 1/3 

(um terço).

DA MATERIALIDADE.

17. A materialidade da prática da infração penal está sobejamente 

demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 07/08), do alvará 

judicial (fl. 10), do termo de declarações (fl. 17/18), do comprovante de 

emissão de TED (fls. 56), do extrato bancário de conta corrente (fls. 

57/58) do termo de qualificação e interrogatório (fls. 74/77) e do relatório 

policial (fls. 83/84).

DA AUTORIA.

18. De igual forma, a autoria do delito retratado neste feito resultou 

satisfatoriamente comprovada dos elementos probatórios constantes do 

presente caderno processual, notadamente das palavras da vítima e da 

farta prova documental colacionada aos autos, não havendo nenhuma 

dúvida de o denunciado tenha cometido a infração penal em deslinde.

19. Nesse ponto, destaco que, embora o réu FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES tenha negado a imputação feita em sede inquisitorial, acabou 

fornecendo elementos probatórios suficientemente aptos à sua 

responsabilização criminal pelo fato criminoso em apuração.

20. Na fase administrativa, ao ser interrogado pela autoridade policial, 

FABIANO GIAMPIETRO MORALES declarou que foi contratado pela 

ofendida para ingressar com a citada ação contra autarquia federal (INSS) 

e que ganhou a ação intentada, tendo recebido os valores com a 

expedição do respectivo alvará. Alegou ainda que o depósito em favor da 

vítima não havia sido concretizado, mas que se daria em uma ação de 

cobrança proposta pelo Ministério Público desta urbe, conforme se afere 

nos trechos abaixo colacionados:

“[...]

QUE com relação aos outros clientes DALVA XAVIERDE ARAÚJO (lP n. 

188/2014) já retirou o alvará no final de julho/2014 com depósito também, 

provavelmente, próximo a essa época, no valor de R$ 31.453,92 (trinta e 

um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais, noventa e dois centavos), 

todavia não efetuou o repasse à sua cliente, até a presente data, cujo 

valor descontar-se-á 30% de honorários advocatícios, contudo há uma 

ação de cobrança em trâmite nesta comarca proposta pelo Ministério 

Público, através da qual serão realizados os pagamentos com descontos 

de honorários advocatícios do interrogando que deverão ser repassados 

a sua cliente; […]”.

21. As alegações acima pontuadas, aliadas aos demais elementos 

probatórios carreados para o bojo destes autos, notadamente a farta 

documentação trazida ao presente caderno processual e as declarações 

firmes e seguras da ofendida, dão a certeza necessária à 

responsabilização criminal do imputado pela prática do delito em exame, 

porquanto preenchidos os elementos caracterizadores do crime de 

apropriação indébita, previsto no artigo 168 do Código Penal.

22. É certo que o conteúdo informativo produzido sem o resguardo dos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando 

isolados, não servem para amparar um juízo condenatório.

23. Entretanto, à luz do princípio da livre convicção, pode o juiz se utilizar 

de informações colhidas nos autos do inquérito policial, quando 

confirmadas pelas provas judiciais, para auxiliá-lo na reconstrução da 

verdade dos fatos no processo, o que é o caso dos presentes autos.

24. Imprescindível consignar que a confissão extrajudicial do acusado se 

afigura coerente e em sintonia com as demais provas colacionados aos 

autos, sendo, portanto, capaz de embasar sentença condenatória, pois foi 

corroborada em juízo.

25. Acerca dos fatos em apuração, a vítima DALVA XAVIER DE ARAÚJO, 

nas duas oportunidades em que foi ouvida, nas fases investigatória e 

judicial, apresentou idêntica versão para os fatos, consentânea com a 

prova documental reunida nestes autos.

26. Indagada, afirmou que contratou os serviços advocatícios do acusado 

para entrar com uma ação previdenciária em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS. Narrou que recebeu do Oficial de Justiça uma 

intimação de que o valor referente ao processo previdenciário já havia 

sido depositado. Afirmou que o acordo relativo aos honorários foi fixado 

em 30% (trinta por cento) e que todas as tentativas de contato com o 

acusado para informar-se da verba previdenciária depositada restaram 

infrutíferas. Aduziu que até a presente data não percebeu qualquer valor 

repassado pelo acusado em razão dos valores percebidos na ação 

previdenciária.

27. Transcrevo trechos das declarações de DALVA XAVIER DE ARAÚJO, 

na fase inquisitorial:

“[...]

Que no ano de 2008 contratou os serviços do advogado FABIANO 

GIAMPIETRO MORALES, inscrito na OAB/MT sob o nº 11.207-B, para 

ajuizamento de ação de aposentadoria; QUE, fora acordado que a vítima 

pagaria 30% sobre os valores atrasados; QUE, o processo n° 1107- 

04.2008.811.0039, Código 17907, tramitou nesta comarca de São José 

dos Quatro Marcos-MT; QUE, a vítima informa, que na data de 30 de junho 

de 2014, foi expedido e entregue a ela pelo oficial de justiça o alvará 

judicial nº 172/2014 para levantamento dos valores atrasados, sendo a 

quantia de R$31.453,92 (trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três 

reais e noventa e dois centavos); QUE, a declarante afirma que tal quantia 

fora levantada integralmente pelo advogado FABIANO, não tendo ele 

repassado qualquer valor a ela; QUE, afirma que já tentou por diversas 

vezes entrar e contato com advogado, porém todas elas restaram 

infrutíferas; QUE, por fim, a vítima afirma que noticiou o fatos relatados 

acima tanto na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Mirassol 
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'Oeste, como no Conselho de Ética da Ordem dos Advogados de Cuiabá e 

no Ministério Público de São José dos Quatro Marcos, entretanto, até o 

momento não obteve qualquer resposta [...]”

28. Trago à colação também as declarações da ofendida na fase judicial, 

in verbis:

“[...]

Juíza: (Narração da denúncia) A senhora se lembra do que aconteceu? O 

Doutor Fabiano chegou a atuar como advogado para a Senhora em algum 

processo?

Vítima: Foi o seguinte, quando veio os pagamentos dos atrasados né, ele 

nunca passou pra mim, nunca chegou a passar pra mim, eu procurei ele 

várias vezes não consegui nem mais ver ele, procurei várias vezes no 

escritório dele, estive aqui na vara, fui na OAB, na OAB Cuiabá, no 

Ministério Público, na delegacia, só que até hoje...

Juíza: E a senhora sabe qual a quantia que a senhora podia receber?

Vítima: Quando veio, veio o valor de trinta e um e uns quebradinhos, mas 

aí nove mil era dele né.

 Juíza: E dessa quantia alguma parte foi repassada à senhora?

 Vítima: Não, nenhum centavo.

 Juíza: E a senhora entrando em contato com ele, o que ele alegou?

 Vítima: Por que desde o início, sempre eu liguei no escritório dele eu só 

encontrava com a secretária dele, com ele mesmo não, nunca mais vi ele.

(...)

Promotora: Como a senhora veio tomar conhecimento disso, que esse 

valor tinha saído o alvará em favor da senhora, e que o dinheiro não 

estava disponível?

Vítima: Na verdade, foi um papel constando (...)

Promotora: Aí a senhora, quando veio aqui pra saber já descobriu que já 

tinha sido retirado o dinheiro.

 Vítima: Já, eu estive várias vezes aqui na Vara, muitas vezes.

Promotora: E o que tinha sido pactuado em relação a esses valores 

retroativos que a senhora iria receber? Qual a porcentagem que ele iria 

ficar?

Vítima: Trinta por cento.

 Promotora: E foi contrato verbal ou escrito?

 Vítima: Verbal.

[...]”

29. Impende consignar, que em delitos desta natureza, a palavra da vítima, 

é de suma importância para a elucidação dos fatos, mormente quando a 

mesma é coerente e corroborada com outros meios de prova, no caso, 

por meio de farta prova documental.

30. Nesse sentido, é o posicionamento da jurisprudência, ad litteram:

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA EM 

RAZÃO DE EMPREGO – PRETENSÕES RECURSAIS: ABSOLVIÇÃO, 

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA, REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O 

PATAMAR MÍNIMO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE 

PENA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA COERENTES – 

CONFISSÃO DA APELANTE EM MÍDIA DIGITAL – PROVAS SUFICIENTES 

PARA CONDENAÇÃO - CRIME PRATICADO EM RAZÃO DE EMPREGO – 

QUALIFICAÇÃO MANTIDA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL 

– READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE – REGIME 

SEMIABERTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR 

A PENA-BASE. “[...] Não há como absolver o apelante quando os 

elementos dos autos demonstrarem robustez probatória suficiente para 

manter a sua condenação. Em se tratando de crimes contra o patrimônio, 

caracterizados pela clandestinidade da ação criminosa, as palavras das 

vítimas merecem especial relevo, ainda mais quando ficar demonstrado 

nos autos que estas nada possuíam contra a acusada, ou seja, não 

tinham qualquer motivo para imputar-lhe falsa acusação [...].” (TJMT. 

Apelação Criminal nº 81685/2014). “[...] Comete o delito de apropriação 

indébita, previsto no art. 168 do Código Penal, com o aumento de pena 

contido no inc. III de seu § 1º, o agente que, aproveitando-se da sua 

profissão, indevidamente se apropria de valores de que teve a posse em 

razão da função exercida, utilizando-os em proveito próprio [...].” (TJMG, 

Apelação Criminal nº 1.0637.06.039902-8/001). A existência de, ao 

menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da 

pena-base acima do mínimo legal (TJMG, AP nº 10479091759742001 – 

15.4.2014). A pena aplicada e a presença de apenas uma circunstância 

judicial desfavorável justifica a manutenção do regime semiaberto (CP, art. 

33, §§ 2º e 3º). (Ap 138993/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 

31/03/2015).

31. Nesse toar, vejo que não remanesce nenhuma dúvida de que o 

imputado cometeu o ilícito penal, cuja autoria lhe é imputada, haja vista que, 

mesmo após o recebimento da quantia judicialmente determinada, qual 

seja, R$ 31.453,92 (trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e 

noventa e dois centavos), escondeu tal fato de sua constituinte, ignorando 

todos os contatos empreendidos pela vítima.

32. Consoante se denota, em função desse comportamento do acusado, a 

vítima teve que percorrer verdadeira via crucis, entre Delegacia de Polícia, 

Tribunal de Ética da OAB/MT e fórum criminal, na tentativa de resolver 

problema causado unicamente pelo profissional da advocacia que 

contratou, sem contar que, até a presente data, ainda não recebeu o valor 

devido.

33. Nesse descortino, considerando que ao réu não era lícito reter os 

valores recebidos para dedução de seus honorários e que houve a 

quebra da confiança que lhe fora depositada pela vítima e, ainda, que foi 

comprovada a inversão de ânimo do agente, que de possuidor passou a 

se comportar como proprietário, com evidente lesão ao patrimônio alheio, 

está configurado o crime em análise, de apropriação indébita.

34. Na linha de raciocínio do Superior Tribunal de Justiça o momento 

consumativo do crime de apropriação indébita e, pois do aperfeiçoamento 

do tipo, “coincide com aquele em que o agente, por ato voluntário e 

querido, inverte o título da posse exercida sobre a coisa, passando dela a 

dispor como se sua fosse. Uma vez operada a inversão, verifica-se estar 

o crime perfeito e acabado”. (HC 73.352/SP, rel. Min. Carlos Fernando 

Mathias (Juiz convocado do TRF da 1ª Região), 6ª Turma, j. 29.11.2007).

35. Na apropriação indébita na modalidade “negativa de restituição”, 

conforme é o caso dos autos, a configuração do delito depende da 

atuação do agente de não restituir o bem ao seu proprietário, elemento 

subjetivo presente no caso em tela.

36. Assim, tenho que a prova jurisdicionalizada, alicerçada pelos 

elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, autoriza seguramente 

a condenação do imputado pela prática da infração penal descrita no 

artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, porquanto devidamente 

comprovado que FABIANO GIAMPIETRO MORALES se apropriou 

indevidamente de valores pertencentes à vítima.

37. Nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do 

contexto probatório, invocando a chamada EMENDATIO LIBELLI, prevista 

no art. 383, caput, do Código de Processo Penal, considero que os 

elementos de convicção que foram produzidos nos autos configuram-se 

como instrumentos suficientes para a aplicação da circunstância 

agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, eis que 

à época da prática do delito, a vítima já era maior de 60 (sessenta) anos.

38. Cabe ressaltar ainda que a conduta perpetrada pelo réu não constitui 

fato isolado em sua vida, porquanto responde a outras 09 (nove) ações 

penais por crimes de apropriação indébita no exercício da advocacia, 

como se denota de suas folhas de antecedentes criminais, demonstrando 

sua propensão à prática de crimes desta espécie.

39. Por fim, a causa de aumento prevista no §1º, inciso III, art. 168, do 

Código penal, está devidamente caracterizada, pois, de acordo com o 

apurado, em função de sua profissão, qual seja, advogado contratado 

pela vítima, o réu se apropriou indevidamente dos valores discriminados na 

peça acusatória.

DISPOSITIVO

40. Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

oferecida contra FABIANO GIAMPIETRO MORALES, para condená-lo como 

incurso nas penas previstas no artigo 168, § 1º, inciso III, c/c art. 61, II, h, 

do Código Penal.

41. Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal.

ARTIGO 168, § 1º, INCISO III, C/C ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL.

42. A pena para o delito de apropriação indébita é de 01 (um) a 04 (quatro) 

anos de reclusão e multa, acrescida de um terço, quando o agente 

recebeu a coisa em razão de ofício, emprego ou profissão.

43. Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código 

Penal, infiro que:

a) A culpabilidade do réu deve ser tida como normal à espécie;

b) O acusado não possui antecedentes criminais a serem valorados, eis 

que, em observância à Súmula 241 do STJ, a reincidência constatada será 

valorada na segunda fase da dosimetria penal;

c) Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

d) Também não constam informações específicas sobre a personalidade 

do acusado;

e) Embora visasse o lucro fácil desonesto, os motivos do crime são 
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inerentes ao tipo penal infringido;

f) As circunstâncias do crime são as normais da espécie;

g) As consequências do crime devem ser valoradas de forma negativa, 

porquanto fora apropriada uma quantia substancial de dinheiro da vítima, 

que, de acordo com os documentos contidas nos autos, perfaz o 

montante de R$ 31.453,92 (trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e três 

reais e noventa e dois centavos), afetando sobremaneira a fonte de renda 

da vítima, uma vez que é aposentada;

h) A vítima em nada contribuiu para o comportamento do acusado.

44. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, 

reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 

crime a FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM 01 (UM) ANO E 05 (CINCO) MESES 

DE RECLUSÃO E 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, calculados à razão de 

um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato devidamente 

corrigido.

45. Na segunda fase da dosimetria inexiste circunstância atenuante. Por 

sua vez, na forma da fundamentação deste decisório, verifico a incidência 

da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal (ter cometido o delito 

contra pessoa idosa), bem como da agravante de reincidência (artigo 61, 

inciso I, do Código Penal), vez que o réu ostenta 01 (uma) condenação 

criminal transitada em julgado, pela prática do mesmo delito [Executivo de 

Pena nº 2000047-60.2019.811.0001 – Código 20000449] oriunda da 

Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, motivo pelo qual AGRAVO A PENA 

INTERMEDIÁRIA em 1/5 (um quinto) da base legal, com o acréscimo de 03 

(três) meses e 12 (doze) dias na pena, passando a dosá-la em 01 (um) 

ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

46. Na terceira fase incide a causa de aumento prevista no inciso III do art. 

168, §1º, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) fixando a 

PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de 

reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, que deverão ser calculados à razão 

de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato devidamente 

corrigido.

47. Quanto ao regime de cumprimento da pena, a rigor dos arts. 33 e 59 

ambos do CP devo considerar que o acusado é reincidente, desta 

maneira, em consonância com a Súmula 269 do c. STJ, fixo-lhe o REGIME 

SEMIABERTO para o cumprimento inicial da pena, incabível substituição 

por restritiva de direitos, tendo em vista o teor do art. 44, II do CP, nem em 

aplicação do art. 77 do CP, por ausência de preenchimento dos requisitos.

48. Noutra seara, tendo em vista que restou comprovado o prejuízo 

causado a vítima, conforme requerido na denúncia, condeno o acusado ao 

pagamento do valor de R$ 31.453,92 (trinta e um mil quatrocentos e 

cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), à titulo de indenização 

civil mínima em favor da vitimada Sra. Dalva Xavier de Araújo corrigido 

desde à data do fato, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de 

Processo Penal.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

49. Reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade, pois não se 

vislumbra existirem as condições à decretação de sua prisão preventiva, 

ou seja, encontram-se, nesta fase, ausentes os requisitos insertos no art. 

312 do Código de Processo Penal que ensejariam a decretação da 

segregação cautelar do acusado.

50. Condeno o réu ao pagamento de emolumentos, despesas e custas.

51. Por oportuno, verifica-se que o acusado utiliza do seu valoroso ofício 

para cometer crimes, contrariando os princípios norteadores da advocacia 

e ferindo de morte a confiança depositada pelos clientes que o contratam, 

tornando real o risco de que, no exercício da advocacia, volte a praticar 

infrações penais. Desta forma, há necessidade de se resguardar a ordem 

pública, motivo pelo qual, DETERMINO a suspensão do exercício de 

advocacia pelo condenado pelo tempo da pena fixado nesta sentença, ou 

seja, 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, com 

fundamento no art. 319, VI, do Código de Processo Penal.

52. No mesmo sentido segue o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. MEDIDA CAUTELAR DE 

SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. FUNDAMENTAÇÃO. 

PERIGO DE REITERAÇÃO (PACIENTE RESPONDE POR OUTRAS 

ACUSAÇÕES REFERENTES À PRATICA ILÍCITA NO EXERCÍCIO DA 

ADVOCACIA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. [...] 2. O Juízo de primeira instância impôs ao paciente a 

medida cautelar substitutiva da prisão, prevista no artigo 319, VI, do 

Código de Processo Penal, consubstanciada na suspensão do exercício 

da advocacia, uma vez que o paciente teria se apropriado indevidamente 

de valores devidos ao seu cliente, obtidos em razão de sentença 

favorável, e tal medida seria suficiente para garantir a ordem pública, a 

instrução criminal e a aplicação da lei penal. 3. O paciente responde a 

outra ação penal pela prática do mesmo delito, além de ter sido indiciado 

em inquérito policial, também, por conduta tipificada de forma idêntica. 

Ainda, o paciente cumpre suspensão condicional do processo, em ação 

penal referente à prática do crime de patrocínio infiel. E, por fim, o paciente 

foi condenado em ação penal pelos crimes de patrocínio infiel e falsidade 

ideológica, demonstrando inequivocamente o risco de reiteração e 

personalidade voltada para a prática de delitos desta espécie, sendo a 

medida cautelar imposta adequada e indispensável para a garantia da 

ordem pública. 4. A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de 

imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir 

ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro 

dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida 

mais adequada. (RHC n. 71.790/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER, 

Quinta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 14/11/2016). 5. Demonstrados 

os pressupostos e motivos ensejadores da medida cautelar imposta, 

elencados no art. 282, I e II do CPP, não se vislumbra constrangimento 

ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. 6. 

Habeas corpus não conhecido. (HC 366.306/PR, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 

17/04/2017)

53. Oficiem-se à seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado 

de Mato Grosso e à subseção de Mirassol D’Oeste cientificando-os da 

presente sentença, a fim de que adotem as medidas necessárias para o 

cumprimento da decisão que determinou a suspensão imediata do 

exercício da advocacia por parte do réu Fabiano Giampietro Morales.

54. Intime-se o réu pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 392, 

inciso II, do Código de Processo Penal, comunicando-o da imediata 

suspensão do exercício da advocacia, reforçando que o descumprimento 

da medida ensejará a decretação de sua prisão preventiva, bem como a 

ocorrência do crime de desobediência a decisão judicial sobre perda ou 

suspensão de direito, tipificado no art. 359 do Código Penal.

55. Notifique-se a vítima, pessoalmente dos termos da presente sentença, 

nos termos do art. 201, §2º do CPP (O ofendido será comunicado dos atos 

processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à 

designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos 

que a mantenham ou modifiquem).

56. Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

 A) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

 B) Comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88;

C) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

D) Expeça-se guia de execução definitiva, nos termos do CNGC;

E) Arquivem-se os autos.

57. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 92855 Nr: 3890-17.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAR SOUZA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 3890-17.2018.811.0039

CÓDIGO 92855

1. Vistos.

2. Considerando a justificativa apresentada pela parte em ref. 26, 

DETERMINO que a Vara Única agende nova perícia médica.

3. Após, cumpra-se os demais termos da decisão de ref. 04.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.
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 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 90849 Nr: 3069-13.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ZORZATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3069-13.2018.811.0039

CÓDIGO 90849.

1. Vistos.

 2. Em que pese a certidão retro, tal juízo de admissibilidade corresponde 

ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, consoante novo 

regramento do Código de Processo Civil [Art. 1.010, §3º do CPC]. Consigno 

que a análise de admissibilidade não é função jurisdicional deste Juízo, 

sob pena de incorrer em usurpação de competência.

3. Deste modo, intime-se o apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso, nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

4. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

5. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 89891 Nr: 2589-35.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2589-35.2018.811.0039

CÓDIGO 89891

1. Vistos.

 2. Em que pese a certidão retro, tal juízo de admissibilidade corresponde 

ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, consoante novo 

regramento do Código de Processo Civil [Art. 1.010, §3º do CPC]. Consigno 

que a análise de admissibilidade não é função jurisdicional deste Juízo, 

sob pena de incorrer em usurpação de competência.

3. Deste modo, intime-se o apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso, nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

4. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

5. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 89847 Nr: 2563-37.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria Pagotto - 

OAB:PROCURADORA

 23. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado por DONIZETE ASSONI.24. Outrossim, 

expeça-se ofício requisitando os honorários periciais fixados em R$ 

600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de 

Mato Grosso, 1ª Região, nos moldes do anexo I da Resolução nº 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal. 26. Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) 

salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC.27. Publique-se.28. 

Intime-se. 29. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de 

dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 66237 Nr: 2363-35.2015.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FTN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SOUZA DO COUTO - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o petitório retro, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

 2. Após, certifique-se e voltem conclusos para deliberações.

 3. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63588 Nr: 1395-05.2015.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO - S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUGATUDOMT LOCADORA DE MAQUIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1395-05.2015.811.0039

CÓDIGO Nº. 63588.

1. Vistos.

 2. Trata-se ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Pan S/A, em 

face dos executados Alugatudomt locadora de máquinas, todos 

devidamente qualificados nos autos.

3. Analisando os autos, verifica-se o pedido de suspensão do feito 

solicitado pela parte autora em ref. 117 pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

assim, DETERMINO a suspensão do processo pelo prazo requerido pela 

requerente.

 4. Após o transcurso do prazo de suspensão intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

7. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 88667 Nr: 1914-72.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTOP TRANSPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - 

OAB:11135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 19.Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para rejeitar a tese de abusividade postas nas 

pretensões iniciais do Autor, reputando regulares e razoáveis os 

encargos contratuais impugnados.20.CONDENO o Autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, 

estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil.21.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.22.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 

2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 92265 Nr: 3648-58.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O, MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636, PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - OAB:24860/O

 26.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão do autor o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.27.Sem custas. No que concerne aos 

honorários advocatícios, o artigo 85 do CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, 

que regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando 

vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, 

a definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o 

julgado.28.Assim, considerada a necessidade de ser apurado, na 

liquidação de sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem 

remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios deve 

ser aferido naquele momento processual.29.Após o decurso do prazo 

para a interposição de recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. 

TJMT, em cumprimento ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 

do STJ.30.Intime-se. 31.Publique-se.32.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos /MT, 23 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 92266 Nr: 3649-43.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELENE GAMERO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O, MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 26.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão da autora o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.27.Sem custas. No que concerne aos 

honorários advocatícios, o artigo 85 do CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, 

que regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando 

vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, 

a definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o 

julgado.28.Assim, considerada a necessidade de ser apurado, na 

liquidação de sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem 

remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios deve 

ser aferido naquele momento processual.29.Após o decurso do prazo 

para a interposição de recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. 

TJMT, em cumprimento ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 

do STJ.30.Intime-se. 31.Publique-se.32.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos /MT, 23 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 92264 Nr: 3647-73.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIANA LUZIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O, MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE PIVOTTI 

JUNQUEIRA - OAB:24860/O

 26.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão da autora o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.27.Sem custas. No que concerne aos 

honorários advocatícios, o artigo 85 do CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, 

que regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando 

vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, 

a definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o 

julgado.28.Assim, considerada a necessidade de ser apurado, na 

liquidação de sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem 

remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios deve 

ser aferido naquele momento processual.29.Após o decurso do prazo 
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para a interposição de recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. 

TJMT, em cumprimento ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 

do STJ.30.Intime-se. 31.Publique-se.32.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos /MT, 23 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 89695 Nr: 2477-66.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDINALVA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O, MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 26.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão da autora o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.27.Sem custas. No que concerne aos 

honorários advocatícios, o artigo 85 do CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, 

que regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando 

vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, 

a definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o 

julgado.28.Assim, considerada a necessidade de ser apurado, na 

liquidação de sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem 

remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios deve 

ser aferido naquele momento processual.29.Após o decurso do prazo 

para a interposição de recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. 

TJMT, em cumprimento ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 

do STJ.30.Intime-se. 31.Publique-se.32.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos /MT, 23 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 92048 Nr: 3568-94.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL DE CAMPOS BELCHIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3568-94.2018.811.0039

CÓDIGO 92048

1.Vistos.

2. Em que pese a certidão retro, tal juízo de admissibilidade corresponde 

ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, consoante novo 

regramento do Código de Processo Civil [Art. 1.010, §3º do CPC]. Consigno 

que a análise de admissibilidade não é função jurisdicional deste Juízo, 

sob pena de incorrer em usurpação de competência.

3. Deste modo, intime-se o apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso, nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

4. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

5. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 90021 Nr: 2668-14.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO PALERMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2668-14.2018.811.0039

CÓDIGO 90021

1. Vistos.

2. Em que pese a certidão retro, tal juízo de admissibilidade corresponde 

ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, consoante novo 

regramento do Código de Processo Civil [Art. 1.010, §3º do CPC]. Consigno 

que a análise de admissibilidade não é função jurisdicional deste Juízo, 

sob pena de incorrer em usurpação de competência.

3. Deste modo, intime-se o apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso, nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

4. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

5. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 66038 Nr: 2288-93.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEIA MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ALESSANDRA 

FERREIRA - OAB:18996/O, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391/MT

 Ante o exposto e por tudo o que há nos autos, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na denúncia, com base no artigo 386, inciso III, do Código 

de Processo Penal, pela ATIPICIDADE DO DELITO, por consequência, 

ABSOLVO o acusada SIDNEIA MOLINA, já qualificado nos autos, da 

prática do crime previsto no artigo 333, caput, do Código Penal.Sem custas 

e despesas processuais, dada à absolvição.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e informe os institutos de identificação estadual e 

nacional.Após, anote-se, baixe-se no cartório distribuidor e 

arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos-MT, 08 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 87333 Nr: 1299-82.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 
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- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº 1299-82.2018.811.0039

Código nº. 87333

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 95124 Nr: 972-06.2019.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER FRANCERGIO DOS SANTOS FELIX 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 AUTOS N. 972-06.2019.811.0039

CÓDIGO 95124

1. Vistos.

2. Considerando que esta magistrada encontrava-se em licença para 

tratamento de saúde no dia 11 de dezembro de 2019, motivo pelo qual a 

referida audiência não se concretizou, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 04 de março de 2020, às 16h30min.

3. Intimem-se todos.

4. Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63208 Nr: 1276-44.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSMARY MARQUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MT 14.258-A

 Autos nº. 1276-44.2015.811.0039

Código nº. 63208

1. Considerando a manifestação retro, determino a intimação da parte 

autora, para que proceda com o pagamento do valor do débito referente 

aos honorários sucumbências indicados pela Contadoria do Juízo, tendo 

em vista que em 2° instancia fora invertido o ônus da sucumbência 

arbitrados na sentença, no prazo legal.

2. Intime-se.

3. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 89007 Nr: 2080-07.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE FIGUEIRA PALERMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GONÇALVES ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NOGUEIRA CAMELO - 

OAB:24813/O, DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - OAB:24919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2080-07.2018.811.0039

Código n° 89007

1. Vistos

2. Considerando a certidão de folha 118, a qual a parte requerente 

declarou não possuir condições para constituir advogado, nomeio como 

advogada dativa, a Dra. DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO, 

OAB/MT-24.919/O, para defender os interesses da parte desta.

3. Após a nomeação, deverá a causídica dar o devido andamento no feito, 

no prazo legal.

 4. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 67251 Nr: 259-36.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERA MARIELZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 259-36.2016.811.0039

CÓDIGO N° 67251

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Assistencial de 

Prestação Continuada – LOAS – Com Pedido de Antecipação de Tutela, 

ajuizada por Cícera Marielza da Silva, em desfavor do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em ref. 108.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em ref. 86, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 89703 Nr: 2478-51.2018.811.0039

 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: SHIRLEI LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17.Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, com fundamento na 

norma inserta no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

exordial a fim de determinar a interdição ilimitada de Wilson Antônio da 

Silva para prática de atos de conteúdo econômico ou patrimonial, bem 

como confirmando a nomeação de Shirlei Luiz da Silva como sua legítima 

curadora, nos termos dos arts. 487, inciso I, e 755, inciso I e II do Código 

de Processo Civil. 18.O curador ora nomeado deverá prestar compromisso 
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definitivo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 759 do Código de 

Processo Civil.19.Em obediência ao disposto no art. 107 da LRP, art. 1.184 

do citado digesto adjetivo e no art. 9.°, inciso III, do Código Civil, registre-se 

a presente sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da 

Comarca e publique-a na imprensa local, se tiver, e na oficial (Diário da 

Justiça Eletrônico), por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre uma 

e outra publicação.20.Dispenso o curador ora nomeado de prestar caução 

ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis 

do interditado, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil 

e 1.190 do Código de Processo Civil. Deve, contudo, prestar contas 

anualmente da gestão dos bens e/ou direitos do curatelado, sob risco de 

ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755 usque 

1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil.21.Preclusas as vias 

recursais e adotadas as providências supra, certifique-se, anote-se, 

b a i x e - s e  e  a r q u i v e - s e . 2 2 . P u b l i q u e - s e . 2 3 . R e g i s t r e - s e . 

24.Intime-se.25.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de janeiro 

de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91298 Nr: 3276-12.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): ASSOCIAÇÃO JOVENS UNIDOS RURAIS 

QUATROMARQUENSES, MANOEL ANTÔNIO DE BASTOS, MARIA VANDA 

ESTEVES DE BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087, VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - OAB:MT 26487

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91176 Nr: 3214-69.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 MENDES DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA OFERECER 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO, NO 

PARAZO LEGAL.

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-05.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte REQUERENTE, na pessoa de seu advogado, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do saldo das custas 

judiciais, no valor de R$ 579,99, sendo R$ 166,59 referente a TAXAS, e, 

R$ 413,40 referente a CUSTAS, sob pena de encaminhamento do débito à 

Divida ativa ou protesto extrajudicial, sem prejuízo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada nos 

Provimentos nº 12/2017- CGJ e 20/2019 CGJ - Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Para efetuar o pagamento 

deverá retirar a guia de recolhimento em: www.tjmt.jus.br => Serviços => 

Guias => Custas e Taxas finais ou Remanescentes - Devendo a guia 

autenticada ser juntada ao processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-75.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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))

 

Intimação da parte REQUERENTE, na pessoa de seu advogado, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do saldo das custas 

judiciais, no valor de R$ 617,12, sendo R$ 203,72 referente a TAXAS, e, 

R$413,40 referente a CUSTAS, sob pena de encaminhamento do débito à 

Divida ativa ou protesto extrajudicial, sem prejuízo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada nos 

Provimentos nº 12/2017- CGJ e 20/2019 CGJ - Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Para efetuar o pagamento 

deverá retirar a guia de recolhimento em: www.tjmt.jus.br => Serviços => 

Guias => Custas e Taxas finais ou Remanescentes - Devendo a guia 

autenticada ser juntada ao processo.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 112850 Nr: 3752-30.2018.811.0078

 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: MARIA DULCE PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL DO BRASIL FIN. S/A CREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR MACIEL ANTUNES - 

OAB:74420 , MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR MACIEL ANTUNES - 

OAB:74420

 DECISÃO

Considerando que as partes manifestaram que não possuem interesse na 

audiência de conciliação, CANCELO a audiência designada para o dia 

28/02/2020.

Nos termos do artigo 351 do NCPC, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, apresentar, caso queira, impugnação à contestação no prazo 

legal.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36741 Nr: 1570-86.2009.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:

 Intima-se a defesa técnica do réu a se manifestar nos autos quanto ao 

número de testemunhas arroladas na Defesa Prévia, eis que extrapola o 

número máximo de 8 (oito)testemunhas no prazo máximo de 5 (cinco)dias, 

devido a data de audiência designada nos autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38136 Nr: 427-28.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. SANTILIO CONSULTORIA EMPRESARIAL- 

ME, GABRIELA PARRA SANTILIO, SERGIO SANTILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SABIONI VALADARES 

- OAB:MT/16218/0

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79212 Nr: 2460-49.2014.811.0078

 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): COBRA COMÉRCIO DE MAGUEIRAS 

HIDRÁULICAS LTDA., VIRGINIA LUCIA DOS SANTOS PORTO VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto o retorno do AR ref. 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79218 Nr: 2466-56.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALBIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto o retorno do 

AR ref. 89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81102 Nr: 683-92.2015.811.0078

 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): RR BATISTA CIA LTDA-ME, JOSINO 

RODRIGUES BATISTA, ROBSON RODRIGUES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81370 Nr: 785-17.2015.811.0078

 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: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON DUARTE, MARCIA SUELI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo legal 

quanto a juntada do AR ref. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82790 Nr: 1322-13.2015.811.0078

 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: ANTONIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STOK MÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:13.561 MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo legal 

quanto a juntada do AR ref. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83815 Nr: 1707-58.2015.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. CAMILA A. NASCIMENTO E CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O, MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA - 

OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a certidão do Oficial de Justiça ref. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84102 Nr: 1828-86.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 671 de 691



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D MARQUEZIN CIA LTDA ME, DERLI 

MARQUEZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto o resultado 

do retorno do AR ref. 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84698 Nr: 2034-03.2015.811.0078

 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): CONSTRUTORA CASA BELA LTDA ME, 

FRANCISCO ARNALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12090 A - MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:12.199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos e requer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85523 Nr: 2342-39.2015.811.0078

 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): JESSICA NAZARE DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a certidão do Oficial de Justiça ref. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87371 Nr: 45-25.2016.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE VIESBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232.751, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL 

SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a certidão do Oficial de Justiça ref. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89820 Nr: 680-06.2016.811.0078

 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): CLEMILTON ROCHA DE SOUSA, ELIENE 

ABRANTES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto o retorno do AR ref. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89998 Nr: 733-84.2016.811.0078

 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: MAGNO CESAR CORREIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 17550, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo legal 

quanto a juntada do AR ref. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90683 Nr: 939-98.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, WELINGTON 

LOPES FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DALL AGNOL, OSVALDO DALL 

AGNOL JÚNIOR, CASSIANO JACQUES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto a juntada do 

AR ref. 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91673 Nr: 1202-33.2016.811.0078

 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: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOMGRÃO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 

ME, JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720 B MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo legal 

quanto a juntada do AR ref. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91953 Nr: 1270-80.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Krindges Industrial LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. DA SILVA MORAES -ME, CARLOS ALBERTO 

DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LONGO - OAB:25652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo legal 

quanto a juntada do AR ref. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91991 Nr: 1288-04.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. LUCHTENBERG & NOGUEIRA LTDA -ME (VECAM 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DALL AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto o retorno do AR ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95327 Nr: 2713-66.2016.811.0078
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDO MENDONCA & MARTINS LTDA ME, 

ROSENILDA CANDIDO MENDONÇA, ROBSON CARLOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto o retorno do AR ref. 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98041 Nr: 738-72.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI ALBERTO RETTORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUISMAR JOSÉ SOUTO, ADRIANA 

RIBAS TREVIZOLI SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto o retorno do 

AR ref. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103354 Nr: 3326-52.2017.811.0078

 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): LUCILENE LEITE XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto o retorno do AR ref. 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103804 Nr: 3579-40.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODOLINO GUEDES DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO DOS REIS SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN RODRIGO RICALDI L. 

R. ALVES - OAB:187093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto o retorno do AR ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105235 Nr: 4222-95.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo legal 

quanto a juntada do AR ref. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105329 Nr: 4275-76.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS FLACH, CRISTIANO COSTA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte interessado para se manifestar nos autos dentro do 

prazo legal quanto a certidão do Oficial de Justiça ref. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107679 Nr: 572-06.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R VARNIER CIA LTDA - ME, KLEITON KLITZKE 

DA PAZ, RAQUEL VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto as juntadas dos ARs ref. 14 a 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108079 Nr: 787-79.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMÁCIA DE DESCONTOS LTDA - EPP, EDER 

RUBENS ELEUTERIO DA SILVA, JAIRO BACKES SEIDEL, SORAIA AY 

MORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo legal 

quanto a juntada do AR ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109423 Nr: 1661-64.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROQUIMAQ INDÚSTRIA DE BORRACHAS E COM. DE 

MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUTO & BASSETO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE PADUA FARIA - 

OAB:71162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a juntada do retorno do AR ref. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109991 Nr: 2065-18.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & MARTINS LTDA ME, GABRIELA 

MARTINS DE OLIVEIRA, REGIS CASSIANO MARTINS, ALINE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo legal 

quanto a juntada dos ARS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110559 Nr: 2392-60.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 
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EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R VARNIER CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a juntada do AR ref. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114987 Nr: 5034-06.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNISEEDS SEMENTES E NUTRIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA, Antonio Carlos de Melo 

Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Mello Roberto - 

OAB:8095, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:MT 10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto o retorno do AR ref. 12.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116277 Nr: 161-26.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - OAB:7069/MT

 Intima-se a defesa técnica a comparecer na audiência marcada nos autos 

( 11.03.2020, às 15h00min).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118624 Nr: 1416-19.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GOMES RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FERNANDES 

FRANÇA - OAB:29.597, SEBASTIÃO RANGEL FILHO - OAB:16261

 Intima-se a defesa técnica para comparer na audiência designada nos 

autos.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000027-31.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NOVAIS DA TRINDADE (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ PROCESSO Nº  1000027-31 .2019.8 .11 .0094  

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar as partes, nas pessoas de seus advogados, acerca 

da perícia médica que ocorrerá no dia 04/03/2020, às 15:20 horas, no 

endereço: Hospital Municipal de Tabaporã/MT. Tabaporã-MT, 29 de janeiro 

de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000283-71.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. V. B. (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)

Outros Interessados:

IRACEMA SOARES VILAS BOAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ PROCESSO Nº  1000283-71 .2019.8 .11 .0094  

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar as partes, nas pessoas de seus advogados, acerca 

da perícia médica que ocorrerá no dia 04/03/2020, às 17:00 horas, no 

endereço: Hospital Municipal de Tabaporã/MT. Tabaporã-MT, 29 de janeiro 

de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000461-20.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELI APARECIDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA NIEHUES SOFFA OAB - MT25608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ PROCESSO Nº  1000461-20 .2019.8 .11 .0094  

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar as partes, nas pessoas de seus advogados, acerca 

da perícia médica que ocorrerá no dia 04/03/2020, às 16:40 horas, no 

endereço: Hospital Municipal de Tabaporã/MT. Tabaporã-MT, 29 de janeiro 

de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000293-18.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BANCI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ PROCESSO Nº  1000293-18 .2019.8 .11 .0094  

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar as partes, nas pessoas de seus advogados, acerca 

da perícia médica que ocorrerá no dia 04/03/2020, às 15:00 horas, no 

endereço: Hospital Municipal de Tabaporã/MT. Tabaporã-MT, 29 de janeiro 

de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000295-85.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FERREIRA LIDORIO (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ PROCESSO Nº  1000295-85 .2019.8 .11 .0094  

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar as partes, nas pessoas de seus advogados, acerca 

da perícia médica que ocorrerá no dia 04/03/2020, às 15:40 horas, no 

endereço: Hospital Municipal de Tabaporã/MT. Tabaporã-MT, 29 de janeiro 

de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000171-05.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARTINS GOMES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ PROCESSO Nº  1000171-05 .2019.8 .11 .0094  

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar as partes, nas pessoas de seus advogados, acerca 

da perícia médica que ocorrerá no dia 04/03/2020, às 16:20 horas, no 

endereço: Hospital Municipal de Tabaporã/MT. Tabaporã-MT, 29 de janeiro 

de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000351-21.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELUZINEIA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ PROCESSO Nº  1000351-21 .2019.8 .11 .0094  

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar as partes, nas pessoas de seus advogados, acerca 

da perícia médica que ocorrerá no dia 04/03/2020, às 16:00 horas, no 

endereço: Hospital Municipal de Tabaporã/MT. Tabaporã-MT, 29 de janeiro 

de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS 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.: 8009 Nr: 260-65.2007.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campos & Marin Ltda, Clodoaldo José de Lima 

Campos, Heitor Assis Marin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CAMPOS & MARIN LTDA, CNPJ: 

05976277000178, Inscrição Estadual: 13.236.635-5, atualmente em local 

incerto e não sabido CLODOALDO JOSÉ DE LIMA CAMPOS, Cpf: 

14020111804, Rg: 24.793.430-6, Filiação: Clodomira de Lima Campos e 

José Campos, data de nascimento: 16/07/1975, brasileiro(a), natural de 

Ribeirão Pires-SP, casado(a), madeireiro e atualmente em local incerto e 

não sabido HEITOR ASSIS MARIN, Cpf: 30696525810, Rg: 33.604.117-2, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA a parte Requerida, atualmente em lugar incerto 

e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 540,47 (quinhentos e quarenta 

reais e quarenta e sete centavos) que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser recolhido num único boleto discriminando 

o valor das custas, sendo R$ 393,39 (trezentos e noventa e três reais e 

trinta e nove centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 147,08 (cento e 

quarenta e sete reais e oito centavos). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, clicar 

em Emitir Guia, buscar por "Custas Finais/Remanescentes" e clicar em 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes" e digitar o número único do 

processo. Após preencher os dados do pagante (CPF e nome do 

pagante), clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo 

procedimento com a taxa, e mandar gerar a guia. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum de Tabaporã/MT.

Despacho/Decisão: "Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas na 

forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, notifique-se 

o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, cumpra o que 

está determinado nas disposições contidas na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em 

especial nos artigos 573 e seguintes. Após, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

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.

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, DAYMOND LUCAS DA 

SILVA, digitei.

Tabaporã, 11 de setembro de 2019

Etienne Regina dos Santos e Carmo Strambaioli Gestor Judicial Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25725 Nr: 743-80.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campos & Marin Ltda, Heitor Assis Marin, 

Clodoaldo José de Lima Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CAMPOS & MARIN LTDA, CNPJ: 

05976277000178, Inscrição Estadual: 13.236.635-5, atualmente em local 

incerto e não sabido HEITOR ASSIS MARIN, Cpf: 30696525810, Rg: 

33.604.117-2, brasileiro(a), casado(a), comerciante e atualmente em local 

incerto e não sabido CLODOALDO JOSÉ DE LIMA CAMPOS, Cpf: 

14020111804, Rg: 24.793.430-6, Filiação: Clodomira de Lima Campos e 

José Campos, data de nascimento: 16/07/1975, brasileiro(a), natural de 

Ribeirão Pires-SP, casado(a), madeireiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA a parte Requerida, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

845,90 (quinhentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 422,95 

(quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos) e o valor 

da taxa, qual seja R$ 422,95 (quatrocentos e vinte e dois reais e noventa 

e cinco centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 
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www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, clicar em Emitir Guia, 

buscar por "Custas Finais/Remanescentes" e clicar em "Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes" e digitar o número único do processo. Após 

preencher os dados do pagante (CPF e nome do pagante), clicar no tipo 

de receita (custas) preencher o valor e o mesmo procedimento com a 

taxa, e mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum de Tabaporã/MT.

Despacho/Decisão: "Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes. Após, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se."

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.

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, DAYMOND LUCAS DA 

SILVA, digitei.

Tabaporã, 12 de setembro de 2019

Etienne Regina dos Santos e Carmo Strambaioli Gestor Judicial Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20975 Nr: 334-12.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Divino Roque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO DIVINO ROQUE, Cpf: 

93819366172, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA a parte Requerida, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

557,83 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos) que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e o valor da taxa, qual 

seja R$ 144,43 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e três 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, clicar em Emitir Guia, 

buscar por "Custas Finais/Remanescentes" e clicar em "Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes" e digitar o número único do processo. Após 

preencher os dados do pagante (CPF e nome do pagante), clicar no tipo 

de receita (custas) preencher o valor e o mesmo procedimento com a 

taxa, e mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum de Tabaporã/MT.

Despacho/Decisão: "Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Contem-se 

as custas finais. Havendo pendência, notifique-se o Executado para o 

pagamento, considerando que foi vencido na presente demanda. A 

despeito disso, mesmo não ocorrendo a citação, o presente processo 

executivo foi promovido pelo Município ante a falta de pagamento do tributo 

pelo executado, motivo pelo qual, pelo princípio da causalidade deve o 

executado arcar com as custas remanescentes. Não havendo o 

pagamento, cumpra o que está determinado nas disposições contidas na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes. Após, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário."

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.

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, DAYMOND LUCAS DA 

SILVA, digitei.

Tabaporã, 17 de setembro de 2019

Etienne Regina dos Santos e Carmo Strambaioli Gestor Judicial Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21147 Nr: 511-73.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLÁUDIO RANTIM, Cpf: 24191957953, 

Rg: 1.661.110, Filiação: Graciosa Casaretto e Antonio Rantim, data de 

nascimento: 02/09/1955, brasileiro(a), natural de Marialva-PR, casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA a parte Requerida, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.269,34 (um mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro 

centavos) que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser recolhido num único boleto discriminando o valor das custas, 

sendo R$ 977,16 (novecentos e setenta e sete reais e dezesseis 

centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 292,18 (duzentos e noventa e 

dois reais e dezoito centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, clicar em Emitir 

Guia, buscar por "Custas Finais/Remanescentes" e clicar em "Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes" e digitar o número único do processo. 

Após preencher os dados do pagante (CPF e nome do pagante), clicar no 

tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo procedimento com a 

taxa, e mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum de Tabaporã/MT.

Despacho/Decisão: "Condeno o Réu ao pagamento das custas, consoante 

dispõe o art. 804, do Código de Processo Penal. Em relação às custas, 

cumpra-se o que determina o Artigo 456, §§4º e 5º e Artigo 468 e 

seguintes da CNGC. "

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.

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, DAYMOND LUCAS DA 

SILVA, digitei.

Tabaporã, 17 de setembro de 2019

Etienne Regina dos Santos e Carmo Strambaioli Gestor Judicial Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21997 Nr: 123-39.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clésio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLÉSIO DOS SANTOS, Cpf: 

04792295114, Rg: 53.980.340-6, Filiação: Santina de Fatima dos Santos, 
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data de nascimento: 11/06/1980, brasileiro(a), natural de Corbélia-PR, 

solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA a parte Requerida, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.980,85 (um mil novecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 

1.540,92 (um mil quinhentos e quarenta reais e noventa e dois centavos) e 

o valor da taxa, qual seja R$ 439,93 (quatrocentos e trinta e nove reais e 

noventa e três centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, clicar em Emitir Guia, 

buscar por "Custas Finais/Remanescentes" e clicar em "Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes" e digitar o número único do processo. Após 

preencher os dados do pagante (CPF e nome do pagante), clicar no tipo 

de receita (custas) preencher o valor e o mesmo procedimento com a 

taxa, e mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum de Tabaporã/MT.

Despacho/Decisão: "Isto posto, julgo procedente a denúncia para o fim de 

CONDENAR o réu CLÉSIO DOS SANTOS nas sanções do art. 155 caput 

(por três vezes) e Art. 155, § 4º, incisos I (por duas vezes) todos do 

Código Penal, em continuidade delitiva, bem como nas custas processuais 

(CPP, art. 804). Passo à dosimetria da pena."

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.

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, DAYMOND LUCAS DA 

SILVA, digitei.

Tabaporã, 17 de setembro de 2019

Etienne Regina dos Santos e Carmo Strambaioli Gestor Judicial Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22429 Nr: 474-12.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deonai Ferreira Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEONAI FERREIRA NASCIMENTO, Cpf: 

86999141215, Rg: 915.796, Filiação: Josefa Ferreira Nascimento e José 

Gonçalves Nascimento, data de nascimento: 22/01/1986, brasileiro(a), 

natural de Rolim de Moura-RO, solteiro(a), armador. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA a parte Requerida, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.269,34 (um mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro 

centavos) que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser recolhido num único boleto discriminando o valor das custas, 

sendo R$ 977,16 (novecentos e setenta e sete reais e dezesseis 

centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 292,18 (duzentos e noventa e 

dois reais e dezoito centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, clicar em Emitir 

Guia, buscar por "Custas Finais/Remanescentes" e clicar em "Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes" e digitar o número único do processo. 

Após preencher os dados do pagante (CPF e nome do pagante), clicar no 

tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo procedimento com a 

taxa, e mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum de Tabaporã/MT.

Despacho/Decisão: “Isto posto, julgo parcialmente procedente a denúncia 

para o fim de CONDENAR o réu DEONAI FERREIRA NASCIMENTO nas 

sanções do art. 155, caput, com as aplicações dos 2º, todos do Código 

Penal, bem como nas custas processuais (CPP, art. 804).”

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.

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, DAYMOND LUCAS DA 

SILVA, digitei.

Tabaporã, 17 de setembro de 2019

Etienne Regina dos Santos e Carmo Strambaioli Gestor Judicial Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22018 Nr: 139-90.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elso Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELSO MACHADO, Cpf: 97183385000, 

Rg: 1093933404, Filiação: Pierina de Lima e Celito Machado, data de 

nascimento: 03/01/1976, brasileiro(a), natural de Planalto-PR, solteiro(a), 

polivalente. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Efetuar a Intimação da parte acima qualificada para que informe 

nos autos, dados bancários para fins de restituição de valor da fiança.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.DEFIRO o postulado pelo Parquet às fls. 

144, sendo assim, proceda a Sra. Gestora com a expedição do 

necessário para fins de intimar o interessado da sentença proferida nos 

autos, através de Edital, a fim de que indique os dados bancários para 

restituição do valor remanescente.Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCAS BARROS DA 

SILVA , digitei.

Tabaporã, 11 de dezembro de 2019

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24476 Nr: 828-03.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. - REDE CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicodemos Correia de Santana - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NICODEMOS CORREIA DE SANTANA - 

EPP, CNPJ: 06333123000120. 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 requerente propos ação de cobrança em desfavor 

do requerido, uma vez que a parte ré deixou de efetuar o cumprimento do 

contrato de prestação de serviços (enegia elétrica), no que tange ao 

pagamento das contas emitidas a partir de dezembro de 2014 a abril de 

2015. Diante disso a requerente, com fulcro no art. 389 e art. 397 do 

código civil, interpos a presente ação para ver resguardados os seus 

direitos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.I – Defiro os pedidos formulados em 
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petitório de fls. 65, nos termos do art. 246, IV, do CPC;II – Sendo assim, 

CITE-SE o requerido por EDITAL, pelo prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, 

do CPC), constando o prazo legal para oferecimento de contestação, bem 

como, as advertências caso deixe transcorrer o aludido prazo;III – Uma 

vez transcorrido o prazo legal, e quedando-se inerte a requerida, fica 

desde já NOMEADO como CURADOR ESPECIAL da parte o D. Causídico 

Magaiver Baesso, ocasião em este que deverá ser intimado da presente 

nomeação.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, Stefany Carolina Krebs, 

digitei.

Tabaporã, 28 de janeiro de 2020

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20456 Nr: 735-45.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexson Del Sent

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXSON DEL SENT, Cpf: 04762149128, 

Rg: 2179310-7, Filiação: Luciane Del Sent, data de nascimento: 

06/03/1993, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), mecânico. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA a parte Requerida, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

557,83 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos) que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e o valor da taxa, qual 

seja R$ 144,43 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e três 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, clicar em Emitir Guia, 

buscar por "Custas Finais/Remanescentes" e clicar em "Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes" e digitar o número único do processo. Após 

preencher os dados do pagante (CPF e nome do pagante), clicar no tipo 

de receita (custas) preencher o valor e o mesmo procedimento com a 

taxa, e mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum de Tabaporã/MT.

Despacho/Decisão: "Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para o 

fim de CONDENAR o réu ALEXSON DEL SENT, qualificado nos autos, nas 

sanções do art. 42, inciso III, do Decreto Lei nº 3.688/41, bem como nas 

custas processuais. "

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.

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, DAYMOND LUCAS DA 

SILVA, digitei.

Tabaporã, 17 de setembro de 2019

Etienne Regina dos Santos e Carmo Strambaioli Gestor Judicial Autorizado 

art. 971/CNGC

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000625-40.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA (REQUERENTE)

GEVI PEDRO MASSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROP E DE ELETRIF RURAL VALE DO VERDE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR KREIN OAB - MT0007350A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAUDIONOR FRANCISCO BASSO (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000625-40.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono a 

presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o recolhimento das 

custas processuais de distribuição do presente ato deprecado, bem como 

para em mesmo prazo efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. 

Tapurah/MT, 29 de janeiro de 2020. Jucileine Kreutz de Lima Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63882 Nr: 1602-83.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCdS, TSCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1602-83.2018.811.0108 - Código 63882.

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Bruna 

Cristina Chaves da Silva, em face de Cassiano Martins dos Santos, todos 

devidamente qualificados nos autos.

O Ministério Público, nas fls. 40, opinou pela Homologação da desistência 

da ação, conforme dispõe o artigo 485, inciso VIII, do código de Processo 

Civil.

É o relatório necessário.

Fundamento e Decido.

Em atenção ao requerido às fls.47, é visto que o executado foi 

devidamente intimado e cientificado da desistência da parte autora. 

Conforme constatadas as fls. 46 e 48. A parte que ocupa o Polo Passivo 

concorda com a desistência, em consonância com o artigo 775, incisos I e 

II Código de Processo Civil, que determina que a extinção dependerá da 

concordância do executado para a extinção do processo.

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas 

sobre questões processuais, pagando o exequente as custas 

processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do 

impugnante ou do embargante.

Faço constar que ao deixar de cumprir com o que lhe incumbia para dar 

prosseguimento ao feito, configurou-se, destarte, a desistência a que 

alude o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Isento de custas processuais por força da justiça gratuita deferida (fls. 

14).

Transita em julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e 
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anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 24 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 46509 Nr: 2109-83.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CAPELETTI, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES, 

CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:OAB/MT 13461-A, MURILLO ESPÍNDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:OAB/MT 13461-A, Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT0003127A, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 

13.412-A

 Autos n. 2109-83.2014.811.0108 – Código 46509.

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, em face de Carlos Alberto 

Capeletti, e Centrais Eletricas Matogrossenses ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (fls.179).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, nos termo do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns).

Custas e honorários pelo executado, se houver.

Transitado em julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 24 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 45842 Nr: 1661-13.2014.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Toledo Ltda ME, ALCEU RODRIGUES 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1661-13.2014.811.0108 - Código 45842.

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca Apreensão em Alienação Fiduciária, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (fls.65).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE BUSCA APREENSÃO EM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, nos termo do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado 

satisfez a obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns).

Custas e honorários pelo executado, se houver.

Transitado em julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 24 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48343 Nr: 756-71.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucio Francisco Luetkmeyer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora por meio de seu 

procurador para no prazo de 15 dias manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70103 Nr: 930-41.2019.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Bini, Gisseli Izoton Bini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE APARECIDA ARENA 

COELHO PIRES MARTINS - OAB:MT16.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte embargada, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar impugnação aos 

embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52026 Nr: 559-82.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI - EPP, RAYF ROBERTO 

TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:MT 5.367, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson Luiz Werner - 

OAB:OAB/RS 46.881

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 5 dias para dar prosseguimento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora e planilha do débito atualizada, sob 

pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54684 Nr: 2000-98.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO RODRIGUES ME, FABRICIO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que a diligência recolhida pelo exequente 

não é a devida, visto que o endereço declinado pelo credor é na cidade de 

Itanhangá, e a quantia recolhida é referente ao perímetro urbano na cidade 

de Tapurah, desta feita, impulsiono estes autos para intimar da parte 

autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o 

depósito da diligência no valor escorreito, por meio da Guia emitida no 

endereço , link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar 

o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o mandado de penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62162 Nr: 543-60.2018.811.0108

 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: EVALDO FERRONATO, IONE FÁTIMA FERRONATO, 

VOLMIR ANTONIO DELLALIBERA ALVES XAVIER, SOLANGE APARECIDA 

SOARES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO NIEDERMEYER, NOEMIA 

PRESSER NIEDERMEIER, HENRIQUE MEINBERG, ALICE JUNQUEIRA 

MEINBERG, ZINAH DE NOVAES MEINBERG, CARLOS MEINBERG, ANTONIA 

BARCO MATHIUS, IRMA MATHIUS DE OLIVEIRA, JOSE FERNANDO DE 

OLIVEIRA, ERASMO MATHIUS, NILVA MATHIUS VIEIRA, JAMIL MATHIUS, 

SILVANA KROMINSKI MATHIUS, ANA MARIA ORCELI MATHIUS, ALTAMIR 

CAETANO LAZAROTO, ADRIANE WARPECHOWSKI LAZAROTO, JOSE 

POSSENTI, OLEGARIO MATHIUS, EDITE ROSSONI MATHIUS, LORIVAL 

FRANCELINO VIEIRA, LELIA BARBOSA POSSENTI, ADHEMAR FABRICIO, 

NAIR DE CARVALHO FABRICIO, APARECIDO FABRICIO, NADIR FABRICIO, 

JOÃO ANTONIO FABRICIO, IRANI PACHECO FABRICIO, JOSE ANTONIO 

FABRICIO, AVELINA FABRICIO, JAYR FABRICIO, ÁLVARO ANDRÉ 

GOMES, CARMEN VANDERLEA GOMES, SANTO FLECK GOMES, SANTA 

HELENA DOS SANTOS GOMES, MARUSAN FERREIRA BARBOSA, DAISE 

SOARES FERREIRA BARBOSA, Devino Manfio Mazzonetto, Aletícia Lago 

Mazzonetto, Clovis Morales Pestano, Izidoro Sebastião Breitenbach, Irinoi 

Francisco Lago Mazzonetto, Sergio Mamoru Takahashi, Valdelei Lago 

Mazzonetto, SILVIA INES BREITENBACH, HILDA MARIA BROCCO, 

ADEMAR BITENCOURT, FERNANDO PEZZINI, ELISA SATIE ODA 

TAKAHASHI, NILTON ORLANDO SERRA, Idianes Gorete Brocco, 

Francisca Pereira Bitencourt, DULCE JEANETE BASTIAN, VALDELINE 

MONTEIRO FABRICIO, ZILDA FABRICIO DA SILVA, JOÃO JOSÉ DA SILVA, 

FATIMA APARECIDA FABRICIO, JACI PIVA, CARMEM VIVIAN PIVA, 

RAFAEL PEZZINI, EDER WILLIAMN PRESA, NAIR GIEHL PRESA, MARILEI 

DE FATIMA BROCCO, NELSON SCHENEIDER, ROSANE TEREZINHA 

TRAMONTIN SCHENEIDER, ALZIRO VARGAS PACHECO, Sônia Fátima 

Silva Frozza, Edimilson Brocco, Altir Frozza, MOACIR FLECK, ANDRE 

FELISBERTO LAZAROTO, Eloir Aparecida Frescura Fleck, MARLI RITA 

LOPATINI LAZAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, Isabel Jung - OAB:MT 17220, Karina Cappellesso A. 

Batistella - OAB:12.772, TAÍS GIOVELLI - OAB:MT 23.576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Alaor Botura - 

OAB:30.018, Luiz Pedro Franz - OAB:14594, MARCELO MEINBERG 

GERAIGE - OAB:20.098 GO, NADIME MEINBERG GERAIGE - 

OAB:196.331 SP, WAGNER KIYOSHI DA SILVA - OAB:31773, ZAIDEN 

GERAIGE NETO - OAB:131827

 Certifico para os devidos fins que as contestações ofertadas são 

tempestivas, assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora, por 

meio de seu procurador, para no prazo de 15 dias apresentar impugnação 

à contestação, bem como para manifestar acerca da devolução das 

correspondências dos demais requeridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63651 Nr: 1440-88.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI PREIS, ADILSO DE CASTRO, MARCIO PANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itanhangá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:21503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora por meio de sua 

procuradora para no prazo de 15 dias apresentar impugnação à 

contestação.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000466-69.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA FIDELES (AUTOR(A))

ORICO FRANCISCO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENINHO ERD (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico que impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte autora, para, querendo, 

manifestar-se no prazo de cinco dias, requerendo o que de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000799-21.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DJACI PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON ANDERSON GENTILCOR DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 13.02.2020 

às 14h30min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000826-04.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GRESPAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE GRUNEVALD (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 13.02.2020 

às 15h00min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000033-02.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ENIL RODRIGUES DE CAMPOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 19.03.2020 

às 13h00min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-75.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (REQUERENTE)

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ ANTUNES DUARTE (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca da certidão 

negativa do oficial de justiça, para querendo se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-63.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do PROMOVIDO 

acerca do RECURSO INOMINADO interposto nos autos, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do § 2º 

do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010150-11.2010.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR MARIA DALLALBA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MANOEL ROSSETTO (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Certifico e dou fé que impulsiono os autos para 

intimação do (a) Promovente/autor (a) acerca da DECISÃO ID 19772123 e 

documento ID 20009583, para querendo manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000560-41.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA RODRIGUES ORTIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000560-41.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: ELIDA RODRIGUES ORTIZ 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Mantenho a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos. 

Aguarde-se a decisão do agravo, visto que o prosseguimento do feito 

depende de seu resultado. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 29 de 

janeiro de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000340-43.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FLORENCIO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000340-43.2019.8.11.0077. AUTOR(A): JOSE FLORENCIO BARBOSA 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. Cumpra-se 

a decisão retro e arquive-se. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 29 

de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30199 Nr: 1297-76.2010.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Pecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIANCARDINI 

NETO-Procurador - OAB:1746 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Rudge Leite Neto - 

OAB:SP/84786, Paulo Eduardo Ribeiro Soares - OAB:SP/155.523

 Vistos, etc.

Acolho os embargos de declaração de fls. 404 para sanar a contradição e 

revogo a sentença de fls. 403, determinando o prosseguimento do feito, 

vez que não houve cumprimento da obrigação nestes autos.

Acolho o pedido do item A de fls. 408 e determino seja certificada a 

existência de saldo em conta judicial vinculada a estes autos ou à conta 

judicial indicada e, em caso positivo, proceda-se à transferência para 

conta judicial na Caixa Econômica Federal, responsável pela custódia dos 

valores referentes a execução fiscal federal.

Certifique-se, ainda, acerca do andamento dos embargos à execução.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63744 Nr: 223-06.2018.811.0077

 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: AHBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdCdEAeFdISdCPdSPdMG, SDEDJEDH(, 

I-IBdAeDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Peral Peralta Junior - 
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OAB:131.262, Thigo Magacho Mesquita - OAB:146.180

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado no presente MANDADO DE 

SEGURANÇA impetrado por ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA 

em desfavor do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EXECUÇÃO, 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO 

CONCURSO PÚBLICO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE MATO 

GROSSO-2017, para conceder a segurança e, confirmando a liminar, 

SUSPENDER os efeitos da decisão administrativa guerreada e 

DETERMINAR que a autoridade coatora faça figurar o impetrante em 

definitivo na lista de indicados na investigação social, prosseguindo nas 

demais etapas do certame, em igualdade com os demais candidatos.Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do art. 25 da Lei 12.016/09 e 

art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.P.R.I. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63579 Nr: 145-12.2018.811.0077

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Ferreira de Souza, Clayson Kenidy 

Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Assim, RECEBO a petição inicial, ante a ausência de elementos que 

fundamentem a sua rejeição liminar (art. 17, § 8º da Lei 

8.429/92).CITEM-SE os réus para, querendo, oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 17, § 9º da Lei de Improbidade 

Administrativa).Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52834 Nr: 981-58.2013.811.0077

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Profeta Ribeiro - 

OAB:7290

 Nos termos do artigo 4°, IV, do Provimento n° 20/2019/-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

557,09 (quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 231/233 .

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 143,69 (cento e 

quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), para guia de 

recolhimento de custas e R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescente), 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 um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61526 Nr: 770-80.2017.811.0077

 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: Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego dos Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista ao autor para informar o paradeiro do bem e endereço do réu para 

cumprimento da liminar e citação, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 69104 Nr: 1327-96.2019.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Garcia Penha, Fabio Juan da Costa de 

Morais, Antonio Neto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Silas de Padua 

Alves - OAB:19984/O, Fernando Henrique Viola de Almeida - 

OAB:355.024/SP

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 04/02/2020, às 13h00min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído, se houver.

Intimem-se a pessoa que será ouvida, bem como o Ministério Público e a 

Defesa.

Requisitem-se eventuais pessoas presas e agentes policiais.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 13251 Nr: 525-60.2003.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, O 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Florêncio Bonito S.A., Zigomar 

Ferreira Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Buonaduce Borges - 

OAB:10114, Marcos Afonso Borges - OAB:1.129-GO

 Vistos, etc.

1- Expeça-se mandado de constatação, a ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça e às expensas da parte ré, para que verifique acerca da 

veracidade da alegação de que a represa existente na área degradada foi 

aberta e que houve a recuperação da área. Deverá o Oficial de Justiça 

fazer registros fotográficos da área, juntando-se aos autos, e após 

dando-se vista ao Ministério Público.

2- Indefiro a impugnação aos cálculos formulada às fls. 478/479, 

porquanto a parte executada não incluiu em seus cálculos os juros 

moratórios incidentes sobre a condenação, tampouco a multa de 10% 

arbitrada na decisão de fls. 445/449.

Os cálculos da Contadoria às fls. 452 estão corretos, porquanto de 

acordo com o título executivo judicial.

3- Considerando que a parte executada não impugnou a penhora de fls. 

463/464, determino a expedição de alvará para transferência do valor 

penhorado para o Fundo Estadual de Meio Ambiente, abatendo-se do valor 

da execução.

4- Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado constituído ou, 

não havendo, pessoalmente, para indicar no prazo de dez dias quais são 

e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, e exibir 

prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, sob 

pena de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, na 

forma do art. 774, V e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 2563 Nr: 263-13.2003.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geni Pereira Nogueira, Waldemar Cordeiro de 

Assis
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:MT/3.498-A

 Assim, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c 109, inciso II, ambos do 

Código, c/c art. 61 do Código de Processo Penal, DECLARO extinta a 

punibilidade dos acusados denunciados GENI PEREIRA NOGUEIRA e 

WALDEMAR CORDEIRO DE ASSIS, em relação aos crimes previstos no 

art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, c/c artigos 29 e 

62, todos do Código Penal.Havendo bens móveis lícitos apreendidos, 

determino a intimação do acusado para retirada no prazo de 05 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo sem manifestação, decreto o perdimento e 

determino a destruição ou doação para entidades beneficentes, conforme 

o estado de conservação, certificando-se nos autos.Determino que a(s) 

arma(s) e munição(ões) apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do 

processo. Assim, proceda a remessa do armamento ao Comando do 

Exército, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou 

às Forças Armadas, na forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, 

regulamentado pelo art. 65 do Decreto 5.123/2004, na redação dada pelo 

Decreto 8.938/2016. Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, 

certificando-se nos autos.Desnecessária intimação pessoal do acusado 

quanto à sentença de extinção da punibilidade, nos termos do art. 1.387 

da CNGC/MT. Após o trânsito em julgado, recolha(m)-se o(s) mandado(s) 

de prisão eventualmente expedido(s) nos autos e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.Cumpra-se, publique-se e 

intime-se, expedindo o necessário.Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 21 

de janeiro de 2020.Elmo Lamoia de MoraesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 3863 Nr: 338-52.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazário Frazão de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165/A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 240.

Intime-se a parte exequente para se manifestar especificamente sobre a 

prescrição intercorrente, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 3892 Nr: 342-89.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Maria dos Santos França, Espólio de 

Cleofilo Carneiro Geraldes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22.819 / PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Manoel de Almeida 

- OAB:2559/MT, Roberto Jonas de Macedo - OAB:3.565/MT

 Vistos, etc.

Expeça-se mandado de penhora no rosto dos autos do inventário do 

falecido Cleófilo Carneiro Geraldes, ação nº 783-45.2018.811.0077, em 

trâmite nesta Vara Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 5117 Nr: 381-86.2003.811.0077

 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): Carlos Augusto Oliveira Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução cível. Nela, o juiz não pode agir de ofício. Cabe ao 

exequente requerer a prática de atos executivos. Mas o exequente deste 

processo não requer nada, nunca. Apenas pede prazo e prazo e prazo.

 Agora juntou planilha atualizada do crédito, mas nada mais requereu.

 Anteriormente, havia pedido a intimação do executado para indicar bens 

para penhora, no endereço da inicial, sem se atentar que a ação foi 

proposta em 1999 e provavelmente o executado não reside mais naquele 

endereço.

 Além disso, já existem imóveis penhorados nos autos.

Diante desse quadro, determino:

1- Que o exequente se manifeste sobre a prescrição intercorrente;

2- Que o exequente indique as diligências que pretende sejam realizadas, 

considerando o que já ocorreu nos autos, vedada a formulação de pedido 

genérico que se prestaria a justificar qualquer outra petição, em analogia 

ao disposto no art. 489, §1º, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25402 Nr: 763-40.2007.811.0077

 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: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Betania Veloso Silva, Everaldo Coelho de 

Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3.565/MT

 Nos termos do artigo 4°, IV, do Provimento n° 20/2019/-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte exequente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

557,09 (quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 112/113 .

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 143,69 (cento e 

quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), para guia de 

recolhimento de custas e R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescente), 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 um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27805 Nr: 490-90.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Procópio Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Perin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Luiz de Medeiros - 

OAB:2463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar especificamente sobre a 

prescrição intercorrente, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30376 Nr: 1474-40.2010.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Micro e Pequena Produtora Rural 

Vale Sarare, Jair José Antunes, JANUÁRIO FERREIRA DE SOUZA, José 

Luiz Vidal da Silva, OSVALDO GREGÓRIO DA MATA, Jairo Nascimento de 

Barros, José Jacinto Suzano, Laerce Lopes da Mata, ANTONIO 

CLODOALDO DA SILVA, JOSÉ CLAUDIO TOLEDO, João Benedito Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento à execução, 

formulando pedidos conforme o estado do processo, vedado o 

peticionamento genérico, em analogia ao art. 489, §1º, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31143 Nr: 443-48.2011.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivid da Silva Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hellen Christina Celestina dos 

Santos - OAB:12167/MT, Nelson Paschoalotto - OAB:8530 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o advogado da parte autora deixou de atender o 

despacho retro e, intimada pessoalmente a parte autora, esta deixou de 

dar andamento ao feito em cinco dias, consoante certidão constante nos 

autos, não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem 

resolução do mérito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o caso.

Custas pela parte autora.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51187 Nr: 1018-22.2012.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auneide Izidoro Pagliarini, José Wanderley Alegre, 

ALDUÍNO JOSÉ ZAMO, Eliana Ferreira da Silva Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes J. A.- Jurandir Angeli, Plante Bem- 

Produtos Agropecuários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 Ante o exposto, DETERMINO A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA e DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA e determino:a) a anotação do nome dos sócios e demais 

empresas no polo passivo, na qualidade de “litisconsorte”;b) a suspensão 

do processo enquanto durar o incidente;c) a citação pessoal dos sócios e 

empresas para manifestarem-se e requerer as provas cabíveis no prazo 

de 15 (quinze) dias;d) a realização de arresto em bens dos litisconsortes, 

via BACENJUD e RENAJUD, o que já foi realizado, tendo sido bloqueada 

pequena quantia em dinheiro, a qual foi transferida para conta judicial 

vinculada a este processo, e tendo sido lançada restrição de 

transferência sobre os veículos existentes em nome das empresas e 

pessoa física;Expeça-se carta precatória para citação pessoal nos 

endereços constantes do RENAJUD.Após a manifestação ou decurso de 

prazo, venham os autos conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51560 Nr: 1395-90.2012.811.0077

 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: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcino Pereira Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Olivato Junior - 

OAB:275.146, Ronan de Oliveira Souza - OAB:4099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3737/MT, Juliano Souza Queiróz - OAB:7.948/MT

 Vistos, etc.

Restituo à parte ré o prazo para contrarrazões ao recurso de apelação.

Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51622 Nr: 1463-40.2012.811.0077

 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: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eridson Vasni Fontoura Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Gomes Pavezi - 

OAB:17162, Francisco Olivato Junior - OAB:275.146, Ronan de 

Oliveira Souza - OAB:4099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Alcides Sampaio Silva 

- OAB:5.111B, Ubaldo Resende Silva - OAB:3.315-B

 Vistos, etc.

 Considerando a confluência de vontades, 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.

 Custas conforme pactuado e, não havendo pactuação, serão dividas 

igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do CPC), observando-se eventual 

deferimento do benefício da justiça gratuita.

 Como a transação ocorreu antes da sentença, ficam as partes 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver (art. 90, §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:

Art. 914. A sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial 

dispensa a intimação das partes e de seus patronos.

Art. 915. Proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso 

de se aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá 

ser arquivado, com as anotações devidas.

 Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

se necessário.

 P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52797 Nr: 945-16.2013.811.0077

 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): Ademir Donato da Costa, Ana Maria Ferreira da 

Silva Donato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:OAB MT 14081, Gustavo Amato Pissini - OAB:261030/SP, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Nos termos do artigo 4°, IV, do Provimento n° 20/2019/-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

695,64 (seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), a qual foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 204 .

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 282,24 (duzentos e 

oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), para guia de recolhimento 

de custas e R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e Remanescente), 

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 um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53127 Nr: 1252-67.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARV, CGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Paula Zamo - 

OAB:24192/O

 Diante disso, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V e 

110, § 1º, todos do Código Penal c/c artigo 61 do Código de Processo 

Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ANDRÉ RICARDO VIEIRA do 

delito previsto no art. 155, §4°, inciso IV, do Código 

Penal.75.Desnecessária intimação pessoal do acusado André quanto à 

sentença de extinção da punibilidade, nos termos do art. 1.387 da 

CNGC/MT. Após o trânsito em julgado, recolha(m)-se o(s) mandado(s) de 

prisão eventualmente expedido(s) nos autos e arquivem-se com as baixas 

e anotações pertinentes.76.Por fim, arbitro em favor do advogado dativo, 

Dr. Felipe de Paula Zamo – OAB/MT n. 24.192, honorários advocatícios 

proporcionais no montante de 5 (cinco) URH, equivalente a R$ 4.642,58, 

em observância à proporcionalidade entre o trabalho realizado e o 

disposto nos itens 7 e 7.1 da Tabela XIX da OAB/MT 2019. Expeça-se 

certidão de crédito para fins de cobrança, independentemente do trânsito 

em julgado da sentença, sendo que os honorários de eventual fase 

recursal serão arbitrados oportunamente, conforme o trabalho 

realizado.Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56926 Nr: 754-97.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Lemes de Oliveira, Alessandro Matucari 

Supepi, Clodoaldo Garcia Brum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333, Graciele Cristina Romero Munhoz - 

OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal por meio da qual foram denunciados 

ALESSANDRO MATUCARI SUPEPI, pela prática, em tese, ao disposto no 

art. 311, caput, do Código Penal e CLODOALDO GARCIA BRUM e FLAVIO 

LEMES DE OLIVEIRA, pela prática, em tese, ao disposto no art. 180 do 

Código Penal.

Consta nos autos, no termo de audiência realizada em que foi proposta a 

suspensão condicional do processo e aceita as condições pelo acusado 

FLAVIO LEMES DE OLIVEIRA, o processo foi suspenso pelo prazo de dois 

anos (fl. 108).

Conforme se infere das páginas de acompanhamento e comprovantes de 

pagamento de fls. 05, 126, 147, 149, 150, 152, 157, 159, 163, 165/166, 

168, 170, 216 e 218, o acusado cumpriu integralmente as condições da 

suspensão do processo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade do acusado (fl. 220).

Assim, ante o exposto, nos termos do art. 82, do Código Penal e com 

fulcro no artigo 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do réu denunciado FLAVIO LEMES DE OLIVEIRA e, após o 

decurso do prazo recursal e após o trânsito em julgado deste decisum, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais dando-se as 

baixas e anotações necessárias.

 Desnecessária intimação pessoal do acusado quanto à sentença de 

extinção da punibilidade, nos termos do art. 1.387 da CNGC/MT.

Considerando a informação trazida pela defesa do réu Flávio à fl. 204v, no 

sentido de a fiança paga à fl. 35 pertencer ao acusado Flávio, constato 

que uma das condições do benefício da suspensão condicional do 

processo foi o perdimento da fiança.

 Sendo assim, embora na sentença de fls. 202/204 tenha determinado a 

restituição da fiança de fl. 35 em favor do réu Alessandro, esta não 

pertence a ele, devendo, portanto, o valor da fiança de fl. 35 ser destinada 

em favor do conselho da comunidade, conforme já determinado à fl. 108 

no item “c”.

Proceda a secretaria com o necessário para levantamento do valor em 

favor da referida instituição.

P. R. I.

 Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56974 Nr: 774-88.2015.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourença Poquiviqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho a manifestação do Ministério Público às fls. 114/116 e da parte 

autora às fls. 117/130, e determino a substituição do polo ativo pelas 

menores NATHALIA JOVANI OLIVEIRA e RAFAELA POQUIVIQUI JOVANI.

Após, expeça-se alvará para transferência do valor depositado aos autos 

em favor das menores, 50% para cada uma, nas contas bancárias 

mencionadas nos autos.

Cumprida a determinação, ao arquivo, com baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58550 Nr: 508-67.2016.811.0077

 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: Ray de Figueredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT ajuizada por 

RAY DE FIGUEIREDO em desfavor da TOKYO MARINE BRASIL 

SEGURADORA S/A.Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a 

exigibilidade em razão da justiça gratuita.Expeça-se alvará para 

levantamento, pelo perito, dos honorários periciais.P.R.I. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, ao arquivo, com baixa.Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 07 de janeiro de 2020.Elmo Lamoia de MoraesJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59488 Nr: 49910-20.2016.811.0077

 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: Argentino Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA/MT - Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente do Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, nestes autos também verifico a mesma relação de 

prejudicialidade, razão pela qual determino a suspensão do andamento 

destes dois processos até o julgamento da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000.Intimem-se as partes.Junte-se cópia da 

decisão nos dois processos.A Secretaria deverá guardar os autos em 

local apropriado, junto aos demais da mesma natureza, até o término da 

suspensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59737 Nr: 50118-04.2016.811.0077

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argentino Ferreira da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Com efeito, nestes autos também verifico a mesma relação de 

prejudicialidade, razão pela qual determino a suspensão do andamento 

destes dois processos até o julgamento da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000.Intimem-se as partes.Junte-se cópia da 

decisão nos dois processos.A Secretaria deverá guardar os autos em 

local apropriado, junto aos demais da mesma natureza, até o término da 

suspensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61385 Nr: 704-03.2017.811.0077

 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: Carlos Miguel Gama de Oliveira, Milena Teixeira Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar 

o requerido JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA LIMA a pagar ao menor CARLOS 

MIGUEL GAMA DE OLIVEIRA alimentos no valor mensal de 50% (cinquenta 

por cento) do salário mínimo vigente no país, além de 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extras com saúde, educação e vestuário, até que o 

menor complete 18 (dezoito) anos, sendo os alimentos devidos até o dia 

10 (dez) de cada mês seguinte, retroativo à data da citação.Custas 

processuais pelo requerido. Deixo de condenar em honorários 

advocatícios, pois o polo ativo foi assumido pelo Ministério Público, em 

razão do abandono da causa pela Defensoria Pública, que fechou seu 

núcleo nesta Comarca.Altere-se a distribuição para incluir o Ministério 

Público no polo ativo.Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo 

advogado dativo que representa o réu revel citado por edital, visto que 

não há como aferir sua capacidade econômica.Arbitro honorários 

advocatícios para o advogado dativo Dr. Joaquim Berger Goulart Netto, 

OAB/MT 11.269, no montante de 03 (três) URH, equivalente a R$ 2.785,55, 

conforme aplicação proporcional do item 18.1 da Tabela XI da OAB/MT 

2019, em razão do reduzido grau de complexidade da atuação. Expeça-se 

certidão de crédito para fins de cobrança.P.R.I. Transitada em julgado, 

intime-se o Ministério Público para requerer o cumprimento da sentença, 

por meio do PJe, e arquivem-se estes autos físicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61817 Nr: 898-03.2017.811.0077

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalia de Freitas Taques, Alternativa Festas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi feita consulta ao RENAJUD e imprimi os dados disponíveis.

Intime-se a parte exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62120 Nr: 1083-41.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Jovani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19.142/O, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Vista à parte ré sobre manifestação do Ministério Público e sobre petição 

da parte autora, para dizer se concorda com a emenda à inicial e 

substituição do polo ativo pelas duas menores.

Na oportunidade, deverá a parte autora, ainda, se manifestar quanto à 

possibilidade de reconhecimento da procedência do pedido inicial, tendo 

em vista a sentença de procedência prolatada nos autos nº 

774-88.2015.811.0077 - Código 56974, que envolve as mesmas partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 69651 Nr: 148-93.2020.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Assad de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Cruz Furlanetto 

Garcia Barbosa - OAB:13607

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 19/02/2020, às 13h00min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído, se houver.

Intimem-se a pessoa que será ouvida, bem como o Ministério Público e a 

Defesa.

Requisitem-se eventuais pessoas presas e agentes policiais.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000862-70.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR COSTA OAB - MT22139/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S H G BALDO SERVICOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000862-70.2019.8.11.0077. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI NOROESTE MT REQUERIDO: S H G BALDO SERVICOS 

- ME Vistos, etc. Comprovada a mora, defiro liminarmente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial. Procedi à restrição de circulação via 

RENAJUD (art. 3º, §9º, do Dec. Lei 911/69). Executada a liminar, cite-se o 

réu para, em 15 (quinze) dias (art. 3º, §3º do Decreto Lei 911/69, com 

redação dada pela Lei 10.931/2004), apresentar contestação ou, no prazo 

de 05(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial – sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária, consoante entendimento do STJ em recurso especial submetido 

ao rito dos recursos repetitivos, verbis: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/05/2014, DJe 27/05/2014) Autorizo o Oficial de Justiça a cumprir a 

diligência nos finais de semana, feriados e fora do horário do expediente, 

bem como proceder ao arrombamento e requisição de reforço policial, 
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caso estritamente necessário para o cumprimento da diligência. Vila Bela 

da Santíssima Trindade/MT, 29 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000864-40.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR COSTA OAB - MT22139/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S H G BALDO SERVICOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000864-40.2019.8.11.0077. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI NOROESTE MT REQUERIDO: S H G BALDO SERVICOS 

- ME Vistos, etc. Comprovada a mora, defiro liminarmente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial. Procedi à restrição de circulação via 

RENAJUD (art. 3º, §9º, do Dec. Lei 911/69). Executada a liminar, cite-se o 

réu para, em 15 (quinze) dias (art. 3º, §3º do Decreto Lei 911/69, com 

redação dada pela Lei 10.931/2004), apresentar contestação ou, no prazo 

de 05(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial – sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária, consoante entendimento do STJ em recurso especial submetido 

ao rito dos recursos repetitivos, verbis: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/05/2014, DJe 27/05/2014) Autorizo o Oficial de Justiça a cumprir a 

diligência nos finais de semana, feriados e fora do horário do expediente, 

bem como proceder ao arrombamento e requisição de reforço policial, 

caso estritamente necessário para o cumprimento da diligência. Vila Bela 

da Santíssima Trindade/MT, 29 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000863-55.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR COSTA OAB - MT22139/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S H G BALDO SERVICOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000863-55.2019.8.11.0077. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI NOROESTE MT REQUERIDO: S H G BALDO SERVICOS 

- ME Vistos, etc. Comprovada a mora, defiro liminarmente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial. Procedi à restrição de circulação via 

RENAJUD (art. 3º, §9º, do Dec. Lei 911/69). Executada a liminar, cite-se o 

réu para, em 15 (quinze) dias (art. 3º, §3º do Decreto Lei 911/69, com 

redação dada pela Lei 10.931/2004), apresentar contestação ou, no prazo 

de 05(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial – sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária, consoante entendimento do STJ em recurso especial submetido 

ao rito dos recursos repetitivos, verbis: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/05/2014, DJe 27/05/2014) Autorizo o Oficial de Justiça a cumprir a 

diligência nos finais de semana, feriados e fora do horário do expediente, 

bem como proceder ao arrombamento e requisição de reforço policial, 

caso estritamente necessário para o cumprimento da diligência. Vila Bela 

da Santíssima Trindade/MT, 29 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-11.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA INEZ SMERDECK PIOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DE 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Autos PJE nº: 

1000023-11.2020.8.11.0077 Promovente: Celma Inez Smerdeck Piotto 

Promovido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. DECISÃO 

Vistos, etc. Celma Inez Smerdeck Piotto interpôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS 

CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor de 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. Alega na inicial, em síntese, que é consumidora 

dos serviços de energia prestados pela empresa requerida através da 

Unidade Consumidora (UC) n. 6/2665782-5, referente à propriedade 

localizada na estrada Modesto Vicente da Silveira, s/nº, que em 

31.07.2018 foi alugada, por meio de contrato de locação, às pessoas de 

Willian Aparecido Mateus dos Santos e Wellington de Oliveira Pontes, 

oportunidade em que foi realizada a alteração de titularidade da referida 

unidade consumidora para o nome do locatário Willian. Segundo menciona, 

posteriormente, o contrato de locação foi rescindido e os locatários saíram 

do imóvel deixando débitos em aberto junto à empresa promovida, motivo 

pela qual foi realizado o corte no fornecimento de energia da UC em litígio, 

razão pela qual a autora solicitou à empresa requerida a alteração da 

titularidade da referida unidade consumidora, para fosse retirado o nome 

do antigo morador do local para o seu nome, a fim de que fosse possível a 

religação da energia elétrica no imóvel, possibilitando assim que o mesmo 

fosse alugado à outros pretendentes. Ocorre que, segundo narra, apesar 

de diversas tentativas da autora, a promovida se recusa a realizar a troca 

de titularidade da unidade consumidora para o nome da verdadeira 

possuidora do imóvel, sob argumento de que devem ser apresentados 

documentos que a requerente não possui, quais sejam o número do IPTU 

ou matrícula específica do imóvel, o que tem impossibilitado a requerente 

de utilizar o imóvel, razão pela pugna liminarmente que seja determinado à 

requerida que proceda a alteração da titularidade da UC mencionada, com 

a conseguinte religação da mesma. No mérito, requer a confirmação da 
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liminar, a inversão do ônus a prova, a condenação da ré em danos morais 

e lucros cessantes, bem como a procedência da ação em sua totalidade. É 

o relatório. Fundamento e decido. No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Nesse diapasão, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim, analisando os autos, bem como os documentos que o 

instruem, em juízo de cognição sumária, vê-se que os elementos 

carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do julgador do fato 

que se propõem. Compulsando os autos, observo ter sido demonstrada a 

existência da probabilidade direito, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

não uso do direito desde logo. Ressalto que, caso a tutela seja concedida 

apenas ao final, tornar-se-ia ela ineficaz. Por outro lado, o deferimento do 

pedido neste momento do processo não acarretaria prejuízo algum ao 

requerido. Entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação ao autor. Da 

análise dos documentos apresentados, noto que o imóvel d a unidade 

consumidora apontada pela requerente, de fato, encontra sob sua posse, 

conforme contrato de compra e venda que apresenta e, considerando a 

informação quanto à existência do contrato de locação e a semelhança 

com os fatos descritos na ação de nº 1000024-93.2020.8.11.0077, 

distribuída simultaneamente com o presente feito, observo que o referido 

imóvel é destinado tão somente à locação, vez que lá se encontram 

edificadas residências do tipo kitnet e, sendo assim, torna-se evidente que 

a ausência de energia elétrica no local acarreta prejuízos de ordem 

financeira à autora, caracterizando assim o perigo de dano ventilado, 

posto que impossibilita que imóvel seja utilizado, seja para uso próprio seja 

para uso de terceiros por meio de locação, não sendo ainda plausível a 

justificativa da parte promovida para se opor à alteração da titularidade, 

mesmo porque os documentos, em tese, essenciais à medida, não foram 

solicitados à época da mudança da titularidade para o nome do antigo 

locatário (Willian), vez que tais documentos sequer existem ou se 

encontram sob a posse da autora, pois se estivem, por certo já teriam sido 

apresentados à promovida para solução do impasse. Urge salientar 

novamente que a concessão da antecipação da tutela não acarretará 

prejuízos à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que, se for o caso, poderá ser revogada a qualquer 

tempo. Assim, por ora, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, para DETERMINAR que a empresa ré proceda a 

RETIFICAÇÃO da titularidade da UC nº 6/2665782-5 para o nome da 

requerente CELMA INEZ SMERDECK PIOTTO, bem como para determino 

que a promovida RESTABELEÇA o fornecimento de energia na unidade 

consumidora da autora (UC n. 6/2665782-5), no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), até ulterior decisão de mérito, sem prejuízo de 

incorrer em crime de desobediência. Designo audiência de conciliação a 

ser realizada em data a ser marcada pelo Conciliador, certificando-se nos 

autos, devendo as partes estar acompanhadas de advogados ou 

Defensor Público. Ressalta-se que o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou da parte ré à audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC. Intime-se a parte autora, por intermédio de seu 

advogado. Cite-se e Intime-se a empresa requerida para, em caso de não 

composição das partes, querendo, contestar os pedidos iniciais e indicar 

as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

dispõem o art. 335 e art. 336, ambos do NCPC. Realizada a citação e 

sendo apresentada a contestação, dê-se vista aos autores para 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 28 de Janeiro de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-93.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA INEZ SMERDECK PIOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DE 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Autos PJE nº: 

1000024-93.2020.8.11.0077 Promovente: Celma Inez Smerdeck Piotto 

Promovido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. DECISÃO 

Vistos, etc. Celma Inez Smerdeck Piotto interpôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS 

CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor de 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. Alega na inicial, em síntese, que é consumidora 

dos serviços de energia prestados pela empresa requerida através da 

Unidade Consumidora (UC) n. 6/2665785-8, referente à propriedade 

localizada na estrada Modesto Vicente da Silveira, s/nº, que em 

20/08/2018 foi alugada, por meio de contrato de locação, à pessoa de 

Claudenir Maciel Oliveira, oportunidade em que foi realizada a alteração de 

titularidade da referida unidade consumidora para o nome do referido 

locatário. Segundo menciona, posteriormente, o contrato de locação foi 

rescindido e o locatário saiu do imóvel deixando débitos em aberto junto à 

empresa promovida, motivo pela qual foi realizado o corte no fornecimento 

de energia da UC em litígio, razão pela qual a autora solicitou à empresa 

requerida a alteração da titularidade da referida unidade consumidora, 

para fosse modificado o nome do antigo morador do local para o seu 

nome, a fim de que fosse possível a religação da energia elétrica no 

imóvel, possibilitando assim que o mesmo fosse alugado a outros 

pretendentes. Ocorre que, segundo narra, apesar de diversas tentativas 

da autora, a promovida se recusa a realizar a troca de titularidade da 

unidade consumidora para o nome da verdadeira possuidora do imóvel, 

sob argumento de que devem ser apresentados documentos que a 

requerente não possui, quais sejam o número do IPTU ou matrícula 

específica do imóvel, o que tem impossibilitado a requerente de utilizar o 

imóvel, razão pela pugna liminarmente que seja determinado à requerida 

que proceda a alteração da titularidade da UC mencionada, com a 

conseguinte religação da mesma. No mérito, requer a confirmação da 

liminar, a inversão do ônus a prova, a condenação da ré em danos morais 

e lucros cessantes, bem como a procedência da ação em sua totalidade. É 

o relatório. Fundamento e decido. No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Nesse diapasão, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim, analisando os autos, bem como os documentos que o 

instruem, em juízo de cognição sumária, vê-se que os elementos 

carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do julgador do fato 

que se propõem. Compulsando os autos, observo ter sido demonstrada a 

existência da probabilidade direito, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

não uso do direito desde logo. Ressalto que, caso a tutela seja concedida 

apenas ao final, tornar-se-ia ela ineficaz. Por outro lado, o deferimento do 

pedido neste momento do processo não acarretaria prejuízo algum ao 

requerido. Entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação ao autor. Da 
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análise dos documentos apresentados, noto que o imóvel da unidade 

consumidora apontada pela requerente, de fato, encontra sob sua posse, 

conforme contrato de compra e venda que apresenta e, considerando a 

informação quanto à existência do contrato de locação e a semelhança 

com os fatos descritos na ação de nº 1000023-11.2020.8.11.0077, 

distribuída simultaneamente com o presente feito, observo que o referido 

imóvel é destinado tão somente à locação, vez que lá se encontram 

edificadas residências do tipo kitnet e, sendo assim, torna-se evidente que 

a ausência de energia elétrica no local acarreta prejuízos de ordem 

financeira à autora, caracterizando assim o perigo de dano ventilado, 

posto que impossibilita que imóvel seja utilizado, seja para uso próprio seja 

para uso de terceiros por meio de locação, não sendo ainda plausível a 

justificativa da parte promovida para se opor à alteração da titularidade, 

mesmo porque os documentos, em tese, essenciais à medida, não foram 

solicitados à época da mudança da titularidade para o nome do antigo 

locatário (Willian), vez que tais documentos sequer existem ou se 

encontram sob a posse da autora, pois se estivem, por certo já teriam sido 

apresentados à promovida para solução do impasse. Urge salientar 

novamente que a concessão da antecipação da tutela não acarretará 

prejuízos à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que, se for o caso, poderá ser revogada a qualquer 

tempo. Assim, por ora, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, para DETERMINAR que a empresa ré proceda a 

RETIFICAÇÃO da titularidade da UC nº 6/2665785-8 para o nome da 

requerente CELMA INEZ SMERDECK PIOTTO, bem como para determino 

que a promovida RESTABELEÇA o fornecimento de energia na unidade 

consumidora da autora (UC n. 6/2665785-8), no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), até ulterior decisão de mérito, sem prejuízo de 

incorrer em crime de desobediência. Designo audiência de conciliação a 

ser realizada em data a ser marcada pelo Conciliador, certificando-se nos 

autos, devendo as partes estar acompanhadas de advogados ou 

Defensor Público. Ressalta-se que o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou da parte ré à audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC. Intime-se a parte autora, por intermédio de seu 

advogado. Cite-se e Intime-se a empresa requerida para, em caso de não 

composição das partes, querendo, contestar os pedidos iniciais e indicar 

as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

dispõem o art. 335 e art. 336, ambos do NCPC. Realizada a citação e 

sendo apresentada a contestação, dê-se vista aos autores para 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 28 de Janeiro de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110504 Nr: 658-70.2016.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON FREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para INTIMAR a parte requerente para que tome 

ciência da expedição do RPV/PRECATÓRIO, requerendo o que entender 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71891 Nr: 994-50.2011.811.0102

 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: ODETE MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 71891

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença, movido por ODETE MOREIRA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Em sendo expedidos os competentes RPV’s, o executado pagou a 

integralidade da dívida, sendo expedidos os competentes alvarás de 

levantamento, conforme se depreende dos documentos aportados às fls. 

97/100.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifico dos autos que tanto os valores a título de honorários 

advocatícios, quanto o montante relativo às parcelas atrasadas, que 

correspondem ao benefício previdenciário, foram devidamente 

depositados nos autos e pagos, através dos alvarás de levantamento, de 

modo que a extinção do cumprimento de sentença, pelo pagamento, é a 

medida a se impor.

Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade do débito, JULGO 

EXTINTA a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, 

inciso II do CPC.

Tendo em vista que o próprio causídico deu plena quitação, requerendo o 

arquivamento dos autos, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVEM-SE, com as baixas de estilo.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Vera/MT, 23 de janeiro de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70230 Nr: 483-86.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SSDN, SCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE FICAGNA - OAB:25455/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Código nº 70230

Vistos.

Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação da parte exequente, 

considerando que foi devidamente intimada para dar prosseguimento no 

feito, conforme certidão de fl. 159.

Intime-se a advogada nomeada à fl. 160, para em 05 (cinco) dias se 

manifestar.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 23 de janeiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 132775 Nr: 76-31.2020.811.0102

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Cristiane Depiné de Oliveira, CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA, EVERSON FICAGNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLÍCIA DA DELEGACIA CIVIL 

DE VERA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:22627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Requisitem-se informações 

da autoridade coatora que deverão ser apresentadas no prazo de 10 

(dez) dias.Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 055 (cinco) dias. Intimem-se os 

impetrantes.Cumpra-se, expedindo o necessário. Jorge Hassib IbrahimJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70230 Nr: 483-86.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SSDN, SCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE FICAGNA - OAB:25455/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 INTIMAR a advogada dativa nomeada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca de sua nomeação, requerendo o que entender 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109262 Nr: 302-75.2016.811.0102

 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: João Ferreira de Souza, ESPOLIO DE VICENTE 

FERREIRA DE SOUZA, ESPOLIO DE RITA MARIA DE SOUZA, MARIA DO 

ROSARIO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES KING CARR DE MUZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502, 

LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 INTIMAR as partes da designação da perícia, a ser realizada no dia 22 de 

fevereiro de 2020, às 08h00min, em frente ao Fórum da Comarca de Vera 

- MT, situado na Avenida Otawa, n. 1729, Centro, Vera - MT, Fone: (66) 

3583-1503, conforme informação juntada à ref. 161.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68126 Nr: 1010-09.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DOS SANTOS FRANCO, CARMEM 

ROSANE MABONI FRANCO, ALCEU DOS SANTOS FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:MT 10235, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:22627/O

 INTIMAR a advogada dativa nomeada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

menifestar acerca de sua nomeação nos autos, bem como para requere 

ro que entender de direito.
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